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Širjenje energetskih
obzorij …
Temu, kar piše v naslovu, smo se v letu 2011 zapisali
na Energetiki.NET. Tako smo med drugim skočili v
švicarsko-francoski CERN pa pokukali v švedsko
odlagališče za trajno shranjevanje radioaktivnih
odpadkov, sama pa sem imela priložnost obiskati tudi
nesrečni Černobil. Toda rezultati naših novinarskih
obiskov niso le objavljene energetske reportaže, pač pa
predvsem nova spoznanja, med drugim tudi glede
moči komunikacije.
Medtem ko v CERN-u znanstveniki kar poskakujejo
od razburjenja, ko lahko začnejo “nevednim prišlekom”
pojasnjevati razsežnosti svojega dela, in so v švedskem
Forsmarku odgovorni za odnose z javnostmi skupaj z
direktorjem podaljšali svoj delovni dan za debele štiri
ure samo zato, da so lahko ekipi Energetike.NET
predstavili kompleks, ki bo hranil naše odpadke še
dolgo po tem, ko nas ne bo več, pa ko se celo v
nesrečnem delu nekdanje Sovjetske zveze černobilski
vodiči nasmejijo ob misli na pretok informacij v času
največje jedrske nesreče, nam domača komunikacija
šepa. Tudi – ali pa predvsem? – na področju
energetike. Vzroke za to bi lahko seveda našli v krizi
oblasti pa v splošni gospodarski krizi, če ne bi pogledali
tudi malce nazaj.
Dejstvo je, da je učinkovita komunikacija na
področju energetike v Sloveniji, ki je velika kot komaj
kakšno predmestje katere izmed svetovnih metropol, res
hud izziv. Ne le med branilci domačega premoga in
termoskeptiki, ampak tudi med nasprotniki in
podporniki prvih komercialnih vetrnic. Tako na
koncu koncev niti ne čudi, da je priprava strateških
dokumentov, ki naj bi zares zarisali prihodnji
energetski razvoj, tako dolga in komplicirana zgodba,
da bi lahko o njej napisali knjigo, sprejem teh
dokumentov pa se na trenutke zdi skorajda iluzoren.
Sploh dolgoročnih strategij, ki govorijo denimo o
prehodu v čistejšo prihodnost …
In če sklenem tokratno razmišljanje: pogled navzven
– če hočete, tudi zunaj meja – zagotovo širi obzorja,
kar pa je seveda nato mogoče koristno uporabiti doma.
Če začnemo na področju komunikacije, bomo lahko
nadaljevali tudi še kje drugje. Moč komunikacije je
namreč neizmerna!
Alenka Žumbar Klopčič
Energetika.NET
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Premogovni atlas sveta

Največ zalog premoga imajo ZDA,
Rusija, Kitajska in Indija
Tanja Srnovršnik

Premog kljub prizadevanjem držav k večji
uporabi obnovljivih virov energije ostaja
pomemben energent. Mednarodna
agencija za energijo (IEA) ugotavlja, da
bo od vseh energentov za proizvodnjo
električne energije do leta 2030 najhitreje
rasla prav poraba premoga. Zalog
premoga je po svetu še precej. Po ocenah
IEA jih je za več kot 847 milijard ton, kar
ob trenutni porabi zadostuje za 118 let, po
ocenah Združenja za premog in jeklo v
Bruslju Euracoal pa jih je 1.001 milijard
ton oziroma za 143 let. Za primerjavo
povejmo, da naj bi bilo zalog nafte in
plina za 46 in 59 let.
Zaloge premoga so precej enakomerno razporejene po svetu. Najdemo jih v okoli 70 državah, a
največ zalog ima le peščica držav. Največje zaloge
tako najdemo v ZDA, Rusiji, na Kitajskem in v
Indiji.
V zadnjem desetletju je poraba premoga vsako leto
zrasla za okoli 4,8 odstotka, generalni sekretar
Združenja Euracoal Brian Ricketts pa močno rast
pričakuje tudi letos. Premog sicer danes pokriva
27 odstotkov svetovnih energetskih potreb in je
takoj za nafto (33 odstotkov). Največji porabnik premoga na svetu je Kitajska, ki bo letos porabila 3,32
milijarde ton premoga, od tega 200 milijonov ton
uvoženega. Za njo so ZDA z nekaj manj kot milijardo ton porabljenega premoga. Evropska unija
letno porabi 720 milijonov ton premoga, kar predstavlja 10 odstotkov svetovne porabe. Kot pravijo v
Premogovniku Velenje, v številnih evropskih državah premog predstavlja več kot 50 odstotkov v
strukturi proizvodnje električne energije. Poraba
premoga v Evropi ostaja na približno konstantnem
nivoju, se pa je rahlo zmanjšal uvoz – z 200 milijonov na 190 milijonov ton v letu 2010.

Na SV Slovenije še več kot 800 milijonov
ton zalog premoga?
V Šaleški dolini so odkopne zaloge premoga konec
leta 2011 znašale nekaj več kot 120 milijonov ton.
Premogovnik Velenje poleg tega znotraj eksploatacijskega prostora razpolaga s še približno 50
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milijoni ton izvenbilančnih zalog premoga. V
Zasavju je na voljo še več kot 20 milijonov ton
potencialnih zalog premoga, največje potencialne
zaloge premoga, ki bi jih bilo potrebno dokazati z
raziskovalnimi deli, pa se nahajajo na severovzhodu
Slovenije, kjer je po nekaterih ocenah več kot 800
milijonov ton geoloških zalog premoga, pravijo v
Premogovniku Velenje.
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Proizvodnja črnega premoga in skupni izvoz, 2010 (VIR: IEA, 2011)
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Tako v Premogovniku Velenje kot Ricketts ob tem menijo, da
vrha premoga še nismo dosegli. “Premoga ne bo zmanjkalo.
Večji problem je, koliko premoga lahko porabimo znotraj podnebnih omejitev, ki smo jim priča,” trdi Ricketts. Kitajska celo
napoveduje nadaljnje povečevanje lastne proizvodnje premoga;
v petih letih naj bi povečala domačo proizvodnjo premoga na
3,9 milijarde ton premoga. Indija pa pri sedanji proizvodnji 550
milijonov ton premoga napoveduje obsežna vlaganja v posodobitev premogovnih kapacitet. Svetovno združenje za premog ob
tem še napoveduje, da bo poraba premoga v naslednjih 20 letih
zrasla za 53 odstotkov.

Do nahajališč premoga v EU prek spleta
V EU pa se medtem v sklopu projekta EuroGeoSource, ki bo
potekal do aprila 2013, pripravlja večjezični spletni portal, na
katerem bodo dostopni podatki o tem, kje se nahajajo energetski viri (nafta, plin, premog itd.) in minerali (kovinski in nekovinski minerali, industrijski minerali, gradbeni materiali) v vsaj
11 evropskih državah. Slovenski partner v tem projektu je
Geološki zavod Slovenije.
Kot pojasnjuje Jasna Šinigoj, vodja Geološkega informacijskega
centra v zavodu, podatki o zalogah in virih mineralnih surovin
ter mreži plinovodov znotraj posameznih članic EU sicer že

obstajajo, vendar jih vsaka država zbira po svoje. A če želimo
zmanjšati odvisnost preskrbe s surovinami iz »tujine«, moramo
podatke poenotiti med posameznimi nivoji zbranih podatkov
in predvsem med posameznimi državami na ravni EU.
Glavni cilj projekta EuroGeoSource je tako razviti spletni
informacijski sistem za informacijsko in strateško podporo
za uravnoteženo preskrbo Evrope z energetskimi in drugimi
mineralnimi surovinami. “Zagotovili bomo generalen pregled
nad razpoložljivimi prostorskimi informacijami o nahajališčih
ogljikovodikov in drugih mineralnih surovin ter potencialnimi
kapacitetami za skladiščenje plina in nafte (v naravnih zemeljskih strukturah). Projekt bo združil te informacije o razmerah
posameznih držav v celovito sliko, ki bi pripomogla k manjši
odvisnosti EU od zunanjega trga,” pojasnjuje Šinigojeva. Dodaja, da nad 50 odstotkov energetskih surovin (ogljikovodikov in
kovin), ki jih porabi EU, prihaja iz uvoza.
Slovenija bo sicer podajala samo podatke o trdnih mineralnih
surovinah. Tako bodo zaloge podane samo na ravni celotne države po vrstah mineralnih surovin ter skupna letna proizvodnja
po vrstah mineralnih surovin na ravni države. V Sloveniji so
namreč le zbirni podatki javni, po posameznih nahajališčih/
koncesionarjih pa ne.

Energetika.NET
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Zemeljski plin

Kaj se dogaja s projektom
Južni tok?
Ana Vučina Vršnak

O plinovodu Južni tok govorimo in pišemo že skoraj
pet let, a uradno še vedno ni potrjeno, ali bo del trase
plinovoda potekal čez slovensko ozemlje. Po
špekulacijah, ugibanjih in pisanju nekaterih medijev
naj bi vendarle bilo tako.
Plinovod, ki bo plin iz Rusije najprej pod Črnim morjem in nato
čez evropske države dostavil evropskim odjemalcem že konec
leta 2015, je seveda zelo pomemben za Slovenijo, ki letno porabi
približno milijardo kubičnih metrov plina (leta 2010 1,045 milijarde) in ga kakšno polovico uvozi iz Rusije (leta 2010 natančno
47 odstotkov). Projekt Južni tok sta ruski Gazprom in italijanski
ENI naznanila junija 2007, novembra 2011 pa so že odprli prvi
objekt v okviru plinovoda – skladišče plina v Banatskem Dvoru
v Srbiji.
Rusija bo pri izgradnji Južnega toka sodelovala z Bolgarijo, Srbijo, Makedonijo, Madžarsko, Grčijo, Turčijo, Italijo, Slovenijo,
Avstrijo in Hrvaško, Gazprom pa je pred dokončno odločitvijo
o trasi plinovoda pripravil na osnovi posameznih študij držav
celovito študijo o tehničnih rešitvah in možnih odsekih
plinovoda. Tako se sedaj Gazprom s partnerji – iz Slovenije je to
podjetje Plinovodi (prej imenovano Geoplin plinovodi) – dogovarja o nadaljnjih aktivnostih pri inženirskem delu projekta.
Dokončno odločitev bo Gazprom sprejel do konca leta 2012.
Kdaj natančno pa nam niti njegovi predstavniki niti v Plinovodih
niso želeli razkriti.

Za Slovenijo več možnosti tras in zmogljivosti
Predsednik uprave Plinovodov Marjan Eberlinc je s predsednikom upravnega odbora Gazproma Aleksejem Millerjem marca 2011 podpisal sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja
Južni tok Slovenija. Naša država je že nekaj mesecev prej
Gazpromu predala svojo študijo izvedljivosti, ki naj bi pokazala,
da je plinovod mogoče umestiti na slovensko ozemlje.
V študiji so predvidene možne trase in zmogljivosti plinovoda.
Potek trase je seveda odvisen od več dejavnikov: od smeri, po
kateri bo plinovod prišel v Slovenijo, od tega, ali bo navezan na
italijansko oziroma avstrijsko omrežje, in ne nazadnje od količin
plina v ceveh. Omenjata se dve možnosti, in sicer od madžarske
meje mimo Kidričevega in Zasavja ob obstoječem plinovodu bodisi do Gorice bodisi Jesenic. Glede na zemljevid in vrisane
odseke, ki jih je Gazprom predstavil maja 2011 v Bruslju, bo
trasa najbrž potekala od Ljubljane proti Jesenicam.
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Od zmogljivosti plinovoda je odvisna tudi vrednost naložbe.
Študija tako ponuja različne količine: 2,4. 3,7, 6,7, 19 ali pa največ 25 milijard kubičnih metrov na leto. Glede cene naj bi se
omenjalo znesek v višini pol milijarde evrov.
V podjetju Plinovodi natančnejših podatkov o trasi in zmogljivosti Južnega toka niso želeli povedati. Dejali so samo, da bo
zmogljivost plinovoda »določena tako, da bo upoštevala rezultate
konsolidirane študije izvedljivosti od vira zemeljskega plina čez
vse države, ki so vključene v projekt, do končnih trgov ter meddržavni sporazum o sodelovanju pri izgradnji in uporabi plinovoda Južni tok«. Na naše vprašanje o najverjetnejši zmogljivosti
so odgovorili, da se projekt »s parametri ne definira po delih,
temveč kot tehnološka celota in prav od tega sta odvisni tudi
zmogljivost in opcija, ki bo izbrana za potek Južnega toka na
ozemlju republike Slovenije«.
V podjetju so poudarili še, da ima »vsaka od analiziranih trasnih
povezav svoje prednosti« ter da je zdaj še prehitro sklepati in
napovedovati, katera trasa je bolj verjetna. »Ne nazadnje na to
vpliva več povezanih dejavnikov. V družbi Plinovodi smo
prepričani, da bomo skupaj z družbo Gazprom izbrali pravo in
izvedljivo traso za projekt Južni tok na ozemlju republike
Slovenije,« so končali.

Prvi plin konec leta 2015
Izgradnja celotnega Južnega toka bo stala približno 15,5 milijarde evrov. Letna kapaciteta bo ob dokončanju leta 2018 dosegla
63 milijard kubičnih metrov plina, zmogljivost pa se bo v obdobju 2015–2018 povečevala za 15,75 milijarde kubičnih metrov
plina na leto.
Gazprom je leta 2010 uradno že začel graditi drugi podoben
projekt – Severni tok, ki poteka pod Baltskim morjem od ruskega Viborga do nemškega Greifswalda. Rusija bo s tema plinovodoma Evropi zagotovila zanesljivejšo in varnejšo oskrbo z
zemeljskim plinom, saj se bosta oba izognila Ukrajini, s katero
se je Rusija v zadnjih letih večkrat zapletla v t. i. plinske spore.
Medtem ko Rusija želi zmanjšati svojo odvisnost od ukrajinske
dobre volje, pa si Evropa želi manjšo odvisnost od ruskega plina.
Južni tok bi tako lahko bil konkurenca plinovodu Nabucco, po
katerem naj bi plin iz držav Srednje Azije oz. Kaspijskega bazena prišel v Evropo. Nabucco bi obšel Rusijo. V Bruslju so že
večkrat dejali, da se plinovoda dopolnjujeta in da ne nasprotujejo Južnemu toku, čeprav ga ne promovirajo tako aktivno kot
Nabucco.
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Možne trase plinovoda južni tok

Južni tok po načrtu sestavljala dva kraka. En krak bo tekel iz Rusije pod Črnim morjem do Bolgarije, Srbije, Madžarske in Avstrije oz. Slovenije v Italijo,
drugi pa se bo v Bolgariji usmeril proti Grčiji in nato pod Jadranskim morjem dosegel južno Italijo.

K R O N O L O G I J A
Junij 2007: Ruski Gazprom in italijanski ENI
naznanita gradnjo Južnega toka, po katerem
bo čez Bolgarijo v Evropo potoval ruski plin.
Januar 2008: Rusija in Bolgarija podpišeta
dogovor o Južnem toku.
Januar 2008: Sporazumu se pridruži Srbija.
Februar 2008: Projektu se pridruži Madžarska.
April 2008: Plinovodu se pridruži Grčija. Prvi
namigi, da bi lahko pri projektu sodelovala
tudi Slovenija.
Januar 2009: Predsednik ruskega Gazproma
Aleksej Miller obišče Slovenijo in se sestane
s premierom Borutom Pahorjem, ministrom
za gospodarstvo Matejem Lahovnikom in
predsednikom republike Danilom Türkom;
pogovarjajo se o morebitnem poteku plinovoda Južni tok.
April 2009: Lahovnik obišče Moskvo. Državi
uskladita ključna odprta vprašanja glede
gradnje plinovoda čez slovensko ozemlje v
okviru pogovorov o sklenitvi meddržavnega
sporazuma o sodelovanju pri izgradnji in
uporabi plinovoda Južni tok na ozemlju Slovenije.
Julija 2009: V Ljubljani poteka sestanek s
predstavniki Gazproma. Slovenija in Rusija

še vedno nista podpisali meddržavnega sporazuma kljub napovedim, da se bo to zgodilo
že junija. Odprta vprašanja so povezana s
sedežem skupnega podjetja, dokončnim
lastniškim razmerjem in morebitnimi spremembami višine davkov v času trajanja sporazuma.
September 2009: V Gdansku se srečata
Borut Pahor in ruski premier Vladimir Putin.
November 2009: Gospodarska ministra Slovenije in Rusije, Lahovnik in Sergej Šmatko,
ob navzočnosti premierov Pahorja in Putina
v Moskvi podpišeta sporazum o sodelovanju
pri izgradnji in uporabi plinovoda Južni tok
v Sloveniji.
Marec 2010: Projektu se pridruži Hrvaška.
April 2010: Avstrija in Rusija podpišeta sporazum o gradnji Južnega toka.
Junij 2010: Makedonija se priključi projektu.
November 2010: Türk se v Moskvi sreča z
nekdaj prvim možem Gazproma, sedaj ruskim predsednikom Dmitrijem Medvedjevom.
Gazprom sporoči, da bo odločitev o tem, ali
bo Južni tok tekel skozi Slovenijo, sprejeta na
podlagi študije izvedljivosti, ki jo bo pripravila Slovenija. Generalni direktor direktorata
za energijo na gospodarskem ministrstvu

Janez Kopač oceni, da je zelo verjetno, da bo
šla trasa čez Slovenijo.
December 2010: Plinovodi Gazpromu predajo študijo izvedljivosti za odsek projekta
Južni tok čez Slovenijo, ki pokaže, da Slovenija lahko predstavlja eno od tranzitnih držav.
Februar 2011: V Moskvi se sestane slovensko-ruska medvladna komisija za trgovinsko,
gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje in se dogovori za 31 pomembnih projektov gospodarskega sodelovanja, med katerimi jih je precej vezanih na načrtovani plinovod Južni tok. Sopredsedujoči omenjeni
komisiji Igor Šjogolev pove, da naj bi Gazprom
in slovenska družba Geoplin Plinovodi skupno podjetje za Južni ustanovila marca.
Marec 2011: Predsednik upravnega odbora
Gazproma Aleksej Miller in predsednik uprave Geoplina plinovodi Marjan Eberlinc na
Brdu pri Kranju med obiskom Putina v Sloveniji podpišeta sporazum o austanovitvi skupnega podjetja Južni tok Slovenija.
Maj 2011: Miller ponovno pri Pahorju – predstavi mu stanje Južnega toka.
November 2011: Odprtje prvega objekta v
okviru projekta Južni tok – skladišča plina v
Banatskem Dvoru v Srbiji.
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Pečati energetskega
leta 2011
Valerija Hozjan Kovač, Alenka Žumbar, Tanja Srnovršnik

Ob koncu leta 2011 smo vodilne energetske predstavnike povprašali,
kaj se jim je v letu 2011 najbolj vtisnilo v spomin na področju energetike

Foto: Analog

Foto: Analog
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Mag. Janez Kopač, direktor Direktorata za
energijo na Ministrstvu za gospodarstvo:
»Leto 2011 so zaznamovali: diskusije o
NEP-u in sprejem okoljskega poročila,
previsoka cena bloka 6 TEŠ in nasedanje
HSE v tej investiciji, razdelitev elektrodistribucijskih podjetij, rast sončnih elektrarn, Fukušima in odločitve nemške vlade, nesposobnost ministra za okolje za
reševanje problemov in grenke izkušnje z
zlorabo pristojnosti AUKN.«
Marjan Eberlinc, glavni direktor družbe
PLINOVODI d.o.o.:
»Leto 2011 je bilo za družbo PLINOVODI
pomembno. Ne le zaradi tega, ker imamo
novo grafično podobo in se je podjetje iz
Geoplin plinovodi preimenovalo v PLINOVODI, ampak smo ponosni predvsem na
to, da smo uspeli za nadaljnje plinovodne
projekte pridobiti 100 milijonov evrov
posojila Evropske investicijske banke in
smo v zvezi s tem tudi podpisali pogodbo
za bančno garancijo s tremi tujimi bankami, kar je v sedanji gospodarski situaciji
uspeh. Prav tako smo izkoristili 28 milijonov evrov evropskih sredstev za okrevanje gospodarstva, dvanajst pa jih čaka
še za prihodnje leto. Z našim ruskim partnerjem, z družbo Gazprom, smo končali
pogajanja in podpisali sporazum družbenikov o ustanovitvi skupnega podjetja,
zgradili smo plinovod M1/1 Ceršak-Rogatec in dobili zanj uporabno dovoljenje,
kupili smo cevi za 100 km dolg odsek
plinovoda M2/1 med Rogaško Slatino in
Vodicami, reorganizirali smo podjetje in
začeli s postopkom certificiranja za Neodvisnega operaterja sistema (ITO). Leto je
bilo res polno izzivov.«

Energetika.NET
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Irena Praček, direktorica Javne agencije
RS za energijo:
»Lani je Javna agencija RS za energijo praznovala desetletnico delovanja in prepričana sem, da smo – tudi če ocenjujem
opravljene naloge – lepo zaokrožili teh
prvih deset let. Z opravljenim delom v letu
2011 smo glede na razmere zadovoljni, so
pa naloge energetskega regulatorja takšne
narave, da našo uspešnost težko ocenjujemo samo po koledarskih letih. Sicer nismo naredili vsega, kar smo želeli, in ne tako, kot smo želeli, vendar so najpomembnejši razlogi za to zunaj agencije. Že nekaj
let se namreč, ker se nam stalno večajo
naloge, spopadamo z mankom zaposlenih. Sodelavci pa so kljub temu tudi letos
uspeli opraviti vse, kar je bilo zapisano v
letnem načrtu dela. Pri razvoju trgov z
električno energijo in zemeljskim plinom
vsekakor ugotavljamo številne pozitivne
premike. Pred nami je v vseh pogledih
zahtevno in verjetno zelo nepredvidljivo
leto.« (VEČ v intervjuju na stran 34).
Boštjan Napast, predsednik uprave
Geoplina:
»V letu 2011 je zemeljski plin nadgradil
zavedanje in upravičeno vlogo energenta,
ki bo opravil aktivno vlogo ob prehodu v
nizkoogljično družbo. Glede tega smo bili
aktivni tudi v Geoplinu, pri čemer lahko
še posebej izpostavim ustanovitev podjetja
GGE ter vzpostavitev prve polnilnice za
vozila na metan v Sloveniji.«
Stojan Smolnikar, tehnični direktor v
Energetiki Ljubljana:
Letošnje leto si bomo zapomnili po toplem oktobru, kar je vplivalo na ogrevalno
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sezono. Upamo, da se bodo zadeve popravile in da bo prodaja na ravni iz preteklih
let. Med investicijami, ki smo jih izvedli,
želim izpostaviti javno polnilnico za vozila
na metan. Smo se pa letos finančno močno izčrpali, kar nas bo oviralo pri novih
projektih, ki jih moramo realizirati v distribuciji, pri obnovi naših proizvodnih
virov v toplarni Šiška, predvsem pa v zvezi
z novo investicijo v TE-TOL-u.
Dr. Milan Medved, predsednik uprave
Premogovnika Velenje:
»Med največje mejnike letošnjega leta
sodi potrditev mednarodne revizije, da je
zalog premoga dovolj in da je ustrezne kvalitete, ter njeno poročilo, da je Premogovnik Velenje referenčna točka v premogovništvu Zahodne Evrope, kar nam daje velike možnosti za trženje naših znanj v
tujini. Rezultat je podpis sporazuma o ustanovitvi skupnega podjetja Fairwood PV
s sedežem v Singapurju. Izredno ponosni
smo tudi na mednarodni certifikat za upravljanje z energijo ISO 50001, ki ga je naše
podjetje pridobilo kot prvi premogovnik
in ena prvih energetskih družb na svetu. S
pripravo in organizacijo uspešnega kongresa Balkanmine z udeležbo več kot 400
udeležencev iz 16 držav, na katerem smo
oktobra v Ljubljani predstavili številne zanimive teme s področja rudarstva in geotehnologije, smo ponovno dobili priložnost,
da širši mednarodni strokovni javnosti
pokažemo, da sodi Premogovnik Velenje
na svojem področju v sam svetovni vrh.«

Foto: Anže Petkovšek

Foto: arhiv Petrola

Foto: arhiv Elesa

Tomaž Grm, generalni direktor Butan plina:
»V letu 2011 smo se osredotočali predvsem na inovativne energetske rešitve. Velik poudarek smo namenili razvoju kogeneracij, predvsem mikro sistemov, ki
nakazujejo prihajajočo smer razvoja. Poleg tega pa smo dodatno razširili našo prodajno mrežo in odprli 500 novih prodajnih mest.«

Dejan Savić, zastopnik za energetsko
politiko pri Greenpeace Slovenija:
»V letu, ki se izteka, so rekordno zrasle zasebne investicije v fotovoltaiko, ki bo ob
koncu leta dosegla cilj, ki si ga je država
zastavila šele za leto 2018. Dobili smo osnutek NEP-a, ki potrjuje, da je v Sloveniji
možnih več alternativnih poti za razvoj energetike. Strankarski programi pa so pokazali na konsenz politike o prioritetni
podpori učinkoviti rabi, hidroenergiji na
Savi in lesu kot strateškem viru za industrijo in energetiko. Fukušima nas je boleče spomnila, da mora biti prihodnost
energetike v obnovljivih virih energije.«
Mag. Rok Vodnik, član uprave družbe
Petrol:
»V Petrolu si bomo leto 2011 zagotovo zapomnili po intenzivnem vlaganju in izvajanju projektov na področju električne
energije, plina in energetskih rešitev. Petrol
iz naftnega trgovca zanesljivo prerašča v
celovitega regionalnega ponudnika energetskih in ekoloških storitev z jasnimi
strateškimi usmeritvami in razvojnimi
prioritetami.«
Mag. Milan Jevšenak, direktor ELES-a:
»Delovanje prenosnega omrežje osrednjega dela Evrope, kamor sodi tudi slovensko, postaja vse bolj poenoteno in povezano. Pri tem obstaja nekaj tehničnih ovir
in naravnih danosti, ki jih lahko odpravimo s sodobnimi napravami in ustreznimi dogovori. V Elesu smo v letu 2011
uporabili oboje. Med napravami velja izpostaviti nov prečni transformator v RTP
Divača, ki nadzira velike tranzite električne energije iz Vzhodne Evrope proti
Italiji. Povečuje zanesljivosti delovanja
omrežja v celotni regiji in začetek gradnje
2 krat 400-kV daljnovoda Beričevo-Krško.
Med dogovori pa sporazum z Italijani o
povečanju prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji.«
I
Energetika.NET
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Trg električne energije

Ponudba na maloprodajnem
trgu električne energije
Mateja Kegel

Leta 2008 je slovenska energetska odvisnost znašala
55,3 odstotka, kar je bilo le malo pod povprečjem
Evropske unije. Glavni cilji, ki iz tega izhajajo, so,
da mora biti energija uporabljena kolikor učinkovito
je mogoče in s pomočjo vseh razpoložljivih resursov,
pravi študija o proizvodnji in ceni električne energije.
Prav cena električne energije v zadnjem času med
odjemalci sproža vprašanja, kateri ponudnik je
najugodnejši, in jih spodbuja k zavedanju lastne
porabe elektrike.
Čeprav nizka cena neke dobrine ne vodi ravno k zmanjšanju
njene porabe, smo preverili, kateri so najugodnejši paketi za
gospodinjstva in kakšna je ponudba na maloprodajnem trgu
električne energije. Skoraj vsi dobavitelji se lahko pohvalijo z
različnimi paketi, ki jih, tržno usmerjeni, poskušajo prilagoditi
različnim potrebam strank. V pakete so vključene različne
ponudbe in dodatne storitve.

Ponudnik*

Danes je električna energija že blago, za katero veljajo zakonitosti ponudbe in povpraševanja, saj se s pogodbo o dobavi električne energije uredijo razmerja med odjemalci in dobavitelji
električne energije.
Pri preverjanju, kako najbolj ugodno priti do električne energije v gospodinjstvih, smo za primerjavo vzeli 7-kilovatno obračunsko moč, dvotarifno merjenje porabljene električne energije, kjer smo obračunali 1825 kWh letne porabe v visoki
tarifi in 1825 kWh letne porabe v nizki tarifi. Cene se glede na
ponudbo gibljejo vse od 169,73 evrov pri najcenejših ponudnikih in paketih, pa vse tja do 270,45 evrov pri najdražjih
ponujenih paketih. Pri vsakem ponudniku smo izbrali najcenejši paket.
Različna je tudi struktura virov proizvedene električne energije,
kjer se v različnih odstotkih posamezni dobavitelji gibljejo med
fosilnimi gorivi, jedrskim gorivom in obnovljivimi viri. Dejstvo
pa je, da dražji paket pomeni večji odstotek obnovljivih virov
energije v proizvedeni električni energiji.

Paket

Znesek
električne
energije v €**

Končni
znesek
v €***

Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o.

Paket Reenergija

169,73

484,95

Elektro Celje Energija, d. o. o.

Modra energija za TČ

170,13

485,43

GEN-I, d. o. o.

Poceni elektrika – gospodinjski odjemalci

171,51

487,09

Petrol Energetika, d. o. o.

Gospodinjski

171,88

487,53

Petrol, d. d.

Preklopite se na Petrol!

171,88

487,65

Elektro Maribor Energija Plus, d. o. o.

Paket električna energija za TČ

177,76

494,58

E3, d. o. o.

Osnovna oskrba paket TČ

196,58

517,17

Elektro Energija, d. o. o., Ljubljana

Moj paket XL December 2011

226,51

553,08

SODO, d. o. o.

Zasilna oskrba gospodinjstva

232,47

560,24

*

Podatki so pridobljeni s pomočjo primerjalnika ponudb na spletni strani www.agen-rs.si. Pri vsakem ponudniku je zajeta prva, najcenejša
ponudba iz primerjalnika ponudb.
** V ceno je všteta samo električna energija s pavšali in dodatki dobaviteljev.
*** V ceno je všteta električna energija z vsemi pavšali in dodatki dobavitelja, znesek za uporabo omrežja v višini 202,76 evra (omrežnina, dodatek
za AGEN-RS in dodatek za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu), prispevki v višini 20,50 evrov (prispevek DVE, URE, OVE in SPTE), trošarina v višini 11,13 evrov in davek na dodatno vrednost, ki se razlikuje glede na ceno električne energije.
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Pametna omrežja

“Pametna” mrzlica
zajela skoraj ves svet;
v Sloveniji razvoj šele na začetku
Tanja Srnovršnik

Kljub temu da pametna omrežja postajajo dejstvo,
smo šele na začetku množične izvedbe nekaterih
rešitev v omrežju, pravi predsednik Tehnološke
platforme za pametna omrežja prof. dr. Igor Papič.
Meni, da bi lahko bil v Sloveniji glede na tehnično
znanje in pripravljenost domače industrije razvoj
pametnih omrežij veliko hitrejši. Na pametna
omrežja bomo tako morali čakati še več let, je
prepričan Stojan Kokošar iz Kolektorja.
Razvoj pametnih omrežij, vsaj tistega dela, ki se navezuje na
končne porabnike električne energije ter na razpršene vire
energije, je v Sloveniji šele na začetku, ugotavlja Stojan Kokošar,
koordinator aktivnosti na področju pametnih omrežij v Kolektorju. Še najdlje je uvedba napredne merilne infrastrukture –
pametnih števcev, dodaja Papič. Naslednja stopnja bo razvoj
drugih poslovnih modelov, kot so upravljanje s porabo, virtualne elektrarne, sistemske storitve, infrastruktura za električna
vozila … Pomemben vmesni korak pa je testiranje teh rešitev v
realnem omrežju.

Po svetu projekte podpirajo tudi države
Nasprotno, v Evropi in drugod po svetu poteka cel kup razvojnih
aktivnosti, ki jim je cilj preobrazba elektroenergetskega omrežja
v t. i. pametna omrežja. Po besedah Kokošarja gre za temeljni
razvoj pametnih omrežij in njihovih gradnikov, pri katerem
močno sodeluje tudi industrija, ki svoje izdelke preizkuša na demonstracijsko razvojnih projektih znotraj nacionalnih elektroenergetskih omrežij. Te projekte pa podpirajo tudi države, saj
s tem spodbujajo razvoj tako lastne industrije kot tudi lastnega
omrežja, dodaja. A pri uvajanju novih rešitev na tem področju
Evropo vse bolj prehitevajo Američani, zelo aktivne pa so tudi
Indija, Kitajska in Japonska. »Mrzlica je zajela praktično ves
svet,« ugotavlja Papič.
Papič sicer meni, da glede na velikost Slovenije stanje na področju pametnih omrežij ni slabo, bi pa lahko bil razvoj veliko
hitrejši. V zadnjih nekaj letih je bilo izvedenih (ali pa jih še izvajajo) več raziskovalnih projektov z demonstracijsko komponento v vrednosti približno 14 milijonov evrov. Pripravljen je
tudi načrt za uvedbo napredne merilne infrastrukture v celi
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državi, nacionalnega programa za pametna omrežja, ki bo bolj
natančno ovrednotil najnujnejša vlaganja v pametno omrežje v
naslednjih desetih letih, pa kljub napovedim Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja lani še nismo dobili.

Če v Sloveniji ne bo rešitev, se bodo operaterji obrnili
na tujino
Pomembnosti pametnih omrežij in priložnosti na tem področju
se v Sloveniji po Papičevih besedah še najbolj zavedajo industrijska podjetja. Primer je skupina Kolektor, v sklopu katere kar
tri podjetja (Kolektor Etra, Kolektor Sinabit, Kolektor Synatec)
razvijajo gradnike naprednih transformatorskih postaj. Kolektor
Sinabit je poleg tega prisoten tudi v sistemih vodenja na področju elektroenergetike. Kot pravi Kokošar, se na osnovi svojih kompetenc trudijo razviti izdelke in rešitve, zanimive za mednarodni
trg. Zaradi tega so tudi v stiku z nekaterimi globalnimi proizvajalci opreme za to področje. A nove izdelke oziroma rešitve je
treba preizkusiti najprej doma in pridobiti ustrezne reference,
opozarja.
Zanimanje kažejo tudi distribucijska podjetja, ki se že srečujejo
s težavami pri priključevanju razpršenih virov. A, opozarja Papič,
operaterji omrežja se bodo, ko bo problem postal kritičen in če
ne bodo našli rešitev pri domači industriji, obrnili na tuje proizvajalce. Zato bi morala pomembno vlogo odigrati tudi država.
Papič meni, da potrebujemo sistemsko urejeno financiranje razvoja pametnih omrežij v državi prek ustreznih podpornih shem
oziroma omrežnine. Ni pa še jasno, kako bomo financirali
pametna omrežja, je za Energetiko.NET v nedavnem intervjuju
dejal direktor SODO mag. Matjaž Vodušek.

Pametnih omrežij še nekaj časa ne bo
Tako Papič kot Kokošar se strinjata, da bo uvajanje različnih
konceptov pametnih omrežij trajalo več let, po besedah prvega
pa bo to odvisno tudi od hitrosti razvoja novih tehnologij razpršenih virov, hranilnikov itd. »Če bodo cene npr. fotonapetostnih sistemov hitro padale in dosegle ekonomsko sprejemljive
vrednosti, bo tudi uvedba konceptov pametnih omrežij hitrejša.
Operaterji omrežja bodo enostavno prisiljeni uvajati nove rešitve
v elektroenergetskem omrežju, ki bodo zagotovile kakovostno
oskrbo z energijo,« je prepričan Papič.
I
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Inteligentna
energetska
prihodnost
dr. Boris Žitnik, Elektroinštitut Milan Vidmar

V elektroenergetskem sistemu smo priča
spremenjenim razmeram, ki so posledica
odločnejših zahtev po varčni in učinkoviti
rabi električne energije, večjem deležu
proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov,
velikih čezmejnih prenosih energije in zahtev po integraciji novih tehnologij (npr.
električni avtomobili, razpršena proizvodnja iz obnovljivih virov, hranilniki energije). Temu je treba prilagoditi obstoječe koncepte načrtovanja in obratovanja
sistema ter pospešiti investicije v razvoj
omrežja. Investicije v okrepitvi omrežja
so sicer potrebne že zaradi nenehne rasti
porabe in konične obremenitve, nove zahteve pa to potrebo še povečujejo. Reševanje
problematike le z obstoječimi koncepti bi
bilo zelo drago in v nekaterih primerih
tudi premalo učinkovito. Zato vpeljujemo
koncept pametnih omrežij, ki z uvajanjem sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in rešitev dopolnjujejo
obstoječe sisteme ter omogočajo ekonomsko vzdržen nadaljnji razvoj elektroenergetskih omrežij.
Najpomembnejši cilj je uporabnikom zagotoviti še naprej zanesljivo, kakovostno
in cenovno ugodno oskrbo z električno
energijo (kar pri vseh izzivih, s katerimi
so in bodo soočena današnja omrežja, ni
več samo po sebi umevno!), transparenten ter učinkovit trg z energijo in nove storitve ter pakete oskrbe, ki bodo omogočali
varčno in učinkovito rabo energije. Koncept pametnih omrežij ne zajema le tehnologije, temveč tudi druga področja: ekonomiko, predpise in sociologijo. Slednje
področje je še posebej pomembno, saj se
odjemalec oziroma uporabnik omrežja v
tem konceptu spreminja iz pasivnega v
aktivnega uporabnika. Zainteresirani uporabniki se bodo tako lahko prek tržno zanimivih paketov oskrbe aktivno vključili

v upravljanje z rabo končne energije.
Tisti, ki bodo pripravljeni prilagajati svojo
porabo ali svojo mikroproizvodnjo razmeram na trgu z električno energijo oziroma
razmeram v elektroenergetskem sistemu,
si bodo lahko znižali stroške oskrbe z
električno energijo, hkrati pa bodo omogočili učinkovitejše delovanje elektroenergetskega sistema. Koncept pametnih
omrežij se povezuje tudi s konceptom pametnega doma, ki omogoča uporabnikom
avtomatizacijo učinkovite rabe ter upravljanja z energijo ob želenem ugodju in
minimalni ceni.
Pametna omrežja na ekonomsko vzdržen
način omogočajo vključevanje obnovljivih
virov električne energije v veliko večjem
obsegu, kot bi jih klasična omrežja. Mirno
lahko rečemo, da brez pametnih omrežij
okoljskih zavezdo Evropske unije ne bo
mogoče izpolniti.

Uvajanje koncepta pametnih omrežij pa
ni pomembno le zaradi elektroenergetskega sistema samega, temveč tudi zaradi
številnih poslovnih priložnosti za slovensko industrijo in raziskovalne inštitucije,
ki lahko razvijejo inovativne rešitve in
storitve ter jih ponudijo na globalnem
trgu. Zelo pomembno je spodbujanje domačih pilotnih projektov, kjer lahko podjetja na realnem omrežju preizkusijo svoje rešitve ter pridobijo nujno potrebne
reference za preboj na svetovni trg. Pametna omrežja odpirajo možnosti tudi za
nova visokotehnološka delovna mesta, od
razvojnih inženirjev v industriji, raziskovalcev ter sistemskih integratorjev do
uporabnikov rešitev in storitev v elektroenergetskih podjetjih.
I
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Regije bodo primorane
vlagati v energetiko
Ana Vučina Vršnak, foto: Alenka Žumbar

Že doslej so imele regije pri porabi evropskih
kohezijskih sredstev omejen izbor področij, kamor
so lahko denar vložile, a po novem bodo še bolj
omejene. V obdobju 2014–2020 bodo tako morale
večino sredstev, ki jih bodo dobile iz Bruslja,
nameniti inovacijam, malemu podjetništvu in
energetiki. Za vlaganja v energetsko učinkovitost in
obnovljive vire energije je celo določen minimalni
delež.
To bo veljalo tudi za dve slovenski regiji – za Vzhodno in Zahodno
Slovenijo. Takšna koncentracija naj bi zagotovila večjo učinkovitost pri doseganju okoljsko-energetskih ciljev EU, hkrati pa bo
tudi preprečila, da bi regije denar preveč razpršile ter ga namenile tistim prejemnikom in področjem, ki niso nujni za njihov
razvoj.

Bolj razvite 80, manj razvite 50 odstotkov sredstev
za energijo
Evropske manj razvite regije, ki od EU dobijo na voljo kohezijska sredstva, bodo lahko po letu 2013 izbirale »le« med 11 področji, kamor bo mogoče ta denar vložiti. Poleg raziskavam, podpori malim in srednjim podjetjem, dostopa do informacijskih in
komunikacijskih tehnologij ter pospeševanja zaposlovanja in
boja proti revščini bo treba pomoč nameniti tudi velikemu
sklopu področja energetike; ta zajema podporo prehodu na
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje in obvladovanje tveganj, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe
virov ter spodbujanje trajnostnega prometa.
Evropska komisija, ki je predlagala kohezijsko zakonodajo in
seveda tudi celotni proračun za obdobje 2014–2020, je mnenja,
da mora biti koncentracija sredstev v bolj razvitih regijah večja
kot v najmanj razvitih:
• razvite regije (to so tiste z BDP na prebivalca nad 90 odstotkov
povprečnega BDP EU) bi morale kar 80 odstotkov dodeljenih
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj usmeriti v
energetiko, mala in srednja podjetja ter inovacije;
• prehodne regije (katerih BDP znaša med 75 in 90 odstotki
povprečja EU) oziroma tiste, ki so bile v preteklosti manj
razvite, zdaj pa niso več, bi morale tem področjem nameniti
60 odstotkov denarja;
• manj razvite regije (ki ne dosegajo 75 odstotkov povprečnega
BDP EU) pa najmanj 50 odstotkov virov usmeriti v navedena
področja.
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V okviru prehoda na nizkoogljično gospodarstvo bodo lahko
regije evropski denar namenile za naslednja področja:
• spodbujanje proizvodnje in distribucije obnovljivih virov
energije,
• spodbujanje energetske učinkovitosti in uporabe
obnovljivih virov energije v malih in srednjih podjetjih,
• podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih
virov energije v javni infrastrukturi in stanovanjskem
sektorju,
• razvoj pametnih distribucijskih sistemov z nizkimi
napetostmi,
• spodbujanje nizkoogljičnih strategij za mestna
območja.
Pri tem velja še eno določilo, in sicer glede minimalnega deleža,
ki ga morajo regije nameniti energetski učinkovitosti ter obnovljivim virom. Ponovno velja razmejitev za bogatejše in revnejše regije: prve bodo primorane najmanj 20 odstotkov od določenih 80 odstotkov (torej vsaj 16 odstotkov vseh prejetih
sredstev iz regionalnega sklada) nameniti zelenim ukrepom,
druge pa šest odstotkov od navedenih 50 odstotkov (skupno torej
vsaj tri odstotke denarja).

Kaj tak predlog pomeni za Slovenijo?
Doslej ena regija, ki je bila manj razvita, bo v obdobju 2014–
2020 predstavljena kot dve regiji. Razvita Zahodna Slovenija,
ki sedaj dosega 107 povprečnega bruto domačega proizvoda
(BDP) EU, prej pa je bila del manj razvite regije, bo morala
energetiki, malemu podjetništvu in raziskavam nameniti 60
odstotkov denarja, ki ga bo dobila iz Bruslja, medtem ko bo ta
delež za Vzhodno Slovenijo s 74-odstotno razvitostjo znašal 50
odstotkov.
Evropska poslanka Mojca Kleva, ki se v parlamentu ukvarja z
regionalno politiko, je za naš portal povedala, da je koncentracija
na energetske cilje ni presenetila, »kar pa ne pomeni, da za
Slovenijo ne bo predstavljala velikega zalogaja in izziva predvsem pri oblikovanju in širši nacionalni spodbudi projektov,
povezanih z energetsko učinkovitostjo«. Kolikor pozna tekoče
projekte, predvsem na lokalni ravni, »se občine že zavedajo
pomene energetske učinkovitosti in se prav zaradi tega tudi širše
povezujejo«, pravi poslanka, ki tudi meni, da bo to kratkoročno
najprej izziv za Zahodno Slovenijo.
Tudi kohezijski in globalizacijski sklad za energetsko področje
Evropski socialni sklad bo k energetsko-okoljskim ciljev EU
prispeval z ukrepi na podlagi reform sistemov izobraževanja in
usposabljanja, s prilagajanjem usposobljenosti in kvalifikacij,

energetika.net5_8k.qxp:Layout 1

1/16/12

4:07 PM

Page 13

Tudi kohezijski in globalizacijski sklad za
energetsko področje
Evropski socialni sklad bo k energetsko-okoljskim ciljev EU
prispeval z ukrepi na podlagi reform sistemov izobraževanja
in usposabljanja, s prilagajanjem usposobljenosti in kvalifikacij, strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih in z ustvarjanjem novih delovnih mest v sektorjih, povezanih z okoljem
in energijo.
Tudi kohezijski sklad – ta sicer ni namenjen regijam, ampak
državam, ki ne dosegajo 90 odstotkov bruto nacionalnega
dohodka (BND) EU – bo lahko uporabljen za projekte v
zvezi z energijo, če bodo ti okoljsko koristni (višja energetska učinkovitost in obnovljivi viri). Na področju okolja pa
bo sklad podpiral naložbe za prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganj, vodnemu sektorju in
sektorju ravnanja z odpadki ter v mestno okolje.
Velja dodati, da regije s sredstvi iz regionalnega ali kohezijskega sklada ne bodo mogle financirati razgradnje jedrskih elektrarn niti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
v obratih, ki so vključeni v evropsko shemo trgovanja z
emisijskimi kuponi. Poleg tega regionalni sklad ne bo podprl podjetij v težavah (v skladu s pravili EU o državnih pomočeh), kohezijski pa ne stanovanjskih objektov.
Nazadnje moramo omeniti še globalizacijski sklad, ki je
sicer doslej financiral večja odpuščanja delavcev v tovarnah ali panogah, prizadetih zaradi globalizacije. Po novem
se bodo lahko sredstva sprostila tudi ob nepričakovanih
krizah – denimo ob finančnih krizah ali pa resnih motnjah
pri oskrbi z energijo.

strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih in z ustvarjanjem
novih delovnih mest v sektorjih, povezanih z okoljem in energijo.

Nevladni sektor zadovoljen
»Predlogi Komisije se zdijo zelo spodbudni,« je idejo o predpisanem deležu investicij v nizkoogljično družbo komentiral
predstavnik CEE Bankwatch Network in Friends of the Earth
Markus Trilling. Dejal je, da naj bi manj razvite regije iz predvsem Srednje in Vzhodne Evrope ter Grčije, Španije in Portugalske tako v skladu z omenjenimi šestimi odstotki morale za
energetske ukrepe nameniti toliko, kolikor stane izgradnja
Severnega toka (omenja se 7,4 milijarde evrov). To ni veliko, a
v Bruslju so kljub vsemu poskrbeli še za kopico dodatnih ukrepov: delež za to področje je za bogatejše višji, pet odstotkov iz
malhe regionalnega sklada je rezerviranih za trajnostni razvoj
mest, dodatne ukrepe bo financiral tudi kohezijski sklad (doslej
predvsem ceste in večje projekte na področju voda in odpadkov),
ne nazadnje pa bo uveljavljeno tudi predhodno pogojevanje, v
skladu s katerim bodo morale države v svoj pravni red imeti
prenešeno vso evropsko okoljsko zakonodajo. »Vse to je dobra
novica,« je poudaril Trilling in dodal, da je kljub temu v predlagani zakonodaji nekaj nedoslednosti in pomanjkljivosti. Od
držav članic je sedaj odvisno, kako bo dopolnjena in izboljšana
kohezijska zakonodaja za novih sedem let.
I
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Obnovljivi viri energije

Prvo veliko vetrnico bomo
dobili predvidoma aprila
Tanja Srnovršnik, Foto: arhiv AAE

Družba za proizvodnjo elektrike AAE je konec decembra
lani le dobila gradbeno dovoljenje za postavitev prve
velike vetrne elektrarne v Sloveniji, ki bo stala na
Griškem polju pri Dolenji vasi. Z gradnjo bodo zaradi
temperatur in dovoljenj, ki jih mora spet pridobiti
njihov dobavitelj Enercon, nadaljevali marca, aprila pa
bi vetrnica že lahko začela delovati. »Trimilijonska
naložba v to prvo vetrno elektrarno bo zaradi
prekinitve gradnje za vsaj 15 odstotkov dražja,« je za
Energetiko.NET pojasnil Anton Korošec, direktor AAE.
Gradbeno dovoljenje za postavitev pilotne vetrne elektrarne na
Griškem polju pri Dolenji vasi je postalo pravnomočno 28.
decembra lani, a pred pomladjo AAE z gradnjo ne more nadaljevati. Zaradi zimskih temperatur jim gradnje ne dopušča
tehnologija, poleg tega pa so nemškemu Enerconu, ki je njihov
dobavitelj opreme, potekla dovoljenja za transport in delo, zato
jih mora obnoviti, kar pa navadno traja tedne. »AAE mora prav
tako obnoviti posojilo, ki smo ga že imeli odobrenega, a so ga
zaradi vsega dogajanja začasno blokirali,« še pojasnjuje Korošec.
Dodaja, da pred začetkom marca z gradnjo ne bodo nadaljevali.
Za dokončanje vetrne elektrarne sicer potrebujejo še 15 delovnih
dni, temu pa sledi še tehnični pregled, ko lahko stranke v
postopku postavijo še kakšno zahtevo. A Korošec pričakuje, da
dodatnih pogojev ne bo in da bodo aprila dobili uporabno dovoljenje.
Naložba v omenjeno vetrno elektrarno znaša tri milijone evrov,
Korošec pa pričakuje, da bo zaradi vsega, kar se je zgodilo, za
vsaj 15 odstotkov dražja. Zaradi nedelovanja elektrarne so imeli
okoli 40.000 evrov mesečnega izpada, njeno delovanje pa so
»Prva lastovka še ne prinese pomladi, čeprav smo tega napredka vsi energetiki zelo veseli. V Sloveniji žal pogrešamo
resnega večjega investitorja v vetrne elektrarne iz vrst domačih proizvajalcev električne energije (HSE, GEN energija).
Če bomo čakali na tujce, se bo le malo premaknilo,« je
zadevo komentiral mag. Janez Kopač, direktor Direktorata
za energijo Ministrstva za gospodarstvo. V akcijskem načrtu za OVE imamo sicer do leta 2020 predvidenih instaliranih 106 MW vetrnih elektrarn, od tega bi jih moralo biti že
v letu 2012 instaliranih 2 MW, v letu 2015 pa npr. že kar 60
MW. »To je zavezujoč cilj, ki ga bo Evropska komisija nadzirala. Ob siceršnjih zapletih pri umeščanju vetrnih elektrarn
v prostor, ob načelnem nasprotovanju vplivne nevladne
organizacije vetrnim elektrarnam nasploh in ob odsotnosti
resnejšega domačega investitorja je ta cilj videti iluzoren,«
je še dodal.
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morali preložiti za 15 mesecev. Zaradi razveljavitve odločbe o
spremembi gradbenega dovoljenja iz maja 2010 je sicer AAE na
upravnem sodišču proti Ministrstvu za okolje in prostor (MOP)
že sprožil tožbo. Menijo namreč, da je MOP odločbo razveljavil
neupravičeno. Korošec je prepričan, da bo sodišče AAE pritrdilo.
Če se bo to zgodilo, bodo zahtevali plačilo odškodnine.

V parku bo 20 ali več vetrnic
Vetrnica, ki bo imela moč dveh megavatov, je le prva in bo dokazovala, da se da koristiti burjo. AAE namreč načrtuje gradnjo
»Zakon o agrarnih skupnostih so zdaj spremenili in po
novem zakonu do tega zapleta sploh ne bi prišlo,« pravi
Korošec.
parka vetrnih elektrarn z okoli 20 vetrnicami na 400 hektarih
površine. »Če bo šlo, bomo poskusili ta park še razširiti,« pravi
Korošec. A za to, da bodo lahko zgradili še preostale vetrnice, ki
bodo imele tri megavate moči, je potrebna kabelska povezava s
pet kilometrov oddaljeno RTP Divača, na čemer že delajo. Prav
tako morajo občinski prostorski načrt preurediti na raven
državnega prostorskega načrta, saj imajo današnje vetrnice večjo
moč (včasih 600 kW, danes 3000 kW). Do začetka gradnje preostalih vetrnic bo tako verjetno trajalo vsaj še leto in pol po začetku obratovanja prve. »Toliko časa je namreč potrebno, da pridobimo gradbena dovoljenja,« je še pojasnil Korošec.
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Energetska politika

Gradnja prednostne energetske
infrastrukture v EU
Boštjan Peršin

Ustrezna, zanesljiva in integrirana energetska
infrastruktura postaja ena od prednostnih nalog
energetske politike EU. Primerna infrastruktura bo
tako na primer z odpravo pomanjkljivih čezmejnih
prenosnih zmogljivosti omogočila, da bo deloval
notranji trg, ustvarila bo možnosti za priključitev
novih obnovljivih virov energije in z nadgrajenimi
aktivnimi omrežji učinkovitejšo rabo energijo, z
novimi dobavnimi potmi pa bo okrepila zanesljivo
oskrbo z energijo.
Zakonodajni okvir
Pravni okvir za izgradnjo nove infrastrukture delno zagotavlja že
tretji zakonodajni paket, saj direktive med drugim določajo, da
morajo upravljavci prenosnih omrežij sodelovati med seboj in
pripraviti desetletne razvojne energetske načrte. Sveženj predpisov iz leta 2009 določa tudi pravila za sodelovanje nacionalnih regulatorjev za čezmejne investicije v okviru agencije ACER,
poleg tega pa morajo nacionalni regulatorji upoštevati učinek
svojih odločitev na celotni notranji trg. Prednostni načrt energetske infrastrukture iz konca leta 2010 je osnova za nadaljnje
finančne odločitve glede konkretnih projektov EU. Na podlagi
tega načrta je bil oktobra 2011 predstavljen še enotni zakonodajni okvir, po katerem bodo s 50 milijardami evrov financirali
naložbe za izboljšanje evropskih prometnih, energetskih (predvideno 9,1 milijarde evrov) in digitalnih omrežij. Novost je, da je
predstavljena zgolj ena krovna uredba za financiranje vseh treh
sektorjev (instrument za povezovanje Evrope): prometa, energetike in telekomunikacij. Posamezne sektorske smernice pa
bodo okvir za določanje prednostnih nalog v sklopu skupnih
jasnih in preglednih meril. Sektorska uredba tako nadomešča
obstoječe TEN-E smernice in skupaj s krovno uredbo tvori nov
zakonodajni okvir za infrastrukturo. Kot novost pa je Komisija
sprejela tudi pogoje v zvezi s pobudo za projektne obveznice, ki
bodo eno od številnih sredstev za delitev tveganj, kar naj bi k financiranju projektov privabilo zasebne vlagatelje.

Finančni mehanizmi

Ilustracija: Roman Peklaj

Glavni razlogi za predstavljene ukrepe so poleg predolgih postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj seveda finančne narave. Komisija ocenjuje, da celotni energetski sistem v EU (proizvodnja, prenos, tehnologije itd.) do leta 2020 potrebuje za
1000 milijard evrov investicij. Od tega zneska naj bi šlo približno 140 milijard evrov za električna omrežja (prenosna omrežja,
skladiščenje ter aktivna omrežja) in 70 milijard evrov za plinsko
omrežje (plinovodi, skladiščenje, LNG-terminali ter infrastruk-

16

Energetika.NET

energetika.net5_8k.qxp:Layout 1

1/16/12

4:07 PM

Page 17

tura s povratnim tokom). Vendar bo trg do leta 2020 lahko pokril le okoli 50 % potrebnih investicij za prenos energije, zato bo
nastala vrzel v vrednosti približno 100 milijard evrov. Naložbe
naj bi se tako v primerjavi z današnjo ravnijo v naslednjem desetletju znatno povečale; 30 % na plinskem in kar za 100 % na
električnem omrežju. Ker obstaja upravičena bojazen, da vse
naložbe ne bodo uresničene, so ukrepi EU nujni. Komisija je
ob tem predvsem upoštevala dejsto, da vsi potrebni projetki niso
komercialno donosni in zato potrebujejo dodatno pomoč. Sredstva EU za energetska omrežja te vrzeli vsekakor ne bodo zapolnila, a predvideni multiplikacijski učinek finančnih instrumentov lahko dosega tudi razmerja 1 : 15 oz. celo 1 : 20, kar bi
dostop do za infrastrukturo potrebnega kapitala močno okrepilo.
S predstavljeno zakonodajo bo EU prvič zagotavljala okvir za direktno financiranje večjih infrastrukturnih projektov iz rednih
proračunskih sredstev. Oblike financiranja pa so obstajale že do
sedaj: (1) Načrt za oživitev gospodarstva iz leta 2009 je omogočal
enkratna izplačila (Slovenija je takrat prejela 40 milijonov
evrov), (2) obstoječi TEN-E instrument v obsegu 155 milijonov
evrov zagotavlja samo sofinanciranje študij izvedljivosti ter (3) financiranje v okviru kohezijskih sredstev in ERDF. Predlagani
finančni instrumenti za izgradnjo infrastrukture bodo poleg
nepovratnih sredstev vključevali tudi instrumente lastniškega
kapitala (npr. investicijski skladi) ter instrumente na osnovi porazdeljenega tveganja (npr. posojila, jamstva), ki so primerni
predvsem za večje infrastrukturne projekte. Takšni instrumenti
imajo večji multiplikacijski učinek kot zgolj nepovratna sredstva, poleg tega pa bodo lahko združeni in prilagojeni za vsak
posamezen projekt. EU bo sofinancirala do 50 % stroškov študij
in izjemoma celo do 80 % stroškov projektov, čeprav bodo stopnje sofinanciranja običajno manjše. Če bo projekt pridobil status skupnega interesa, še ne bo samodejno dobil sredstev, saj
bo treba še dokazati, da ni komercialno donosen. V vsakem
primeru pa za izbrane projekte veljajo hitrejši postopki izdaje
dovoljenj ter posebna regulativna obravnava.

Prednostni koridorji
Predlog dvanajstih prednostnih koridorjev potrjuje, da poleg ustreznega električnega omrežja zemeljski plin ostaja ključen za
zanesljivo oskrbo EU, saj so v zakonodaji predstavljeni štirje
prednostni koridorji, prednostni koridor za oskrbo z nafto pa je
samo eden. Slovenija je po uspešnih pogajanjih Ministrstva za
gospodarstvo vključena v vse prednostne koridorje, za katere si
je prizadevala. Konkretne projekte bomo tako lahko uveljavljali
znotraj naslednjih: (1) Sever–jug električne povezave v srednji in
JV Evropi, (2) Sever–jug plinske povezave v srednji in JV Evropi

ter (3) Južni plinski koridor. Trije prednostni projekti pa se
vežejo na vse zainteresirane države članice: razvoj aktivnih omrežij, elektroenergetske avtoceste ter čezmejna infrastruktura za
prenos CO2.

Kriteriji za uvrstitev projekta na prednostni seznam
Kriteriji, ki bodo sito za uvrstitev projektov na prednostno listo
(sprejeta bo v sredini leta 2013), morajo zagotavljati, da bodo
projekti gospodarsko, družbeno in okoljsko vzdržni in seveda
ključni za izgradnjo predlaganih prednostnih koridorjev.
Pomemben kriterij je še, da mora projekt zajeti vsaj dve državi
članici, torej mora infrastruktura prečkati vsaj še eno državo
članico oz. mora biti locirana v eni državi članici, a ima pomemben čezmejni vpliv. Izbor bo sprva potekal na regionalni ravni,
v zadnji fazi pa bo končni seznam sprejela še Komisija. Kriteriji bodo morali biti vsekakor jasni, da bodo preprečili »barantanje« za projekte. Seveda v tej fazi govorimo šele o predlogih zakonodaje, glavna pogajanja o določbah iz sklopa uredb se bodo
namreč začela šele leta 2012, zato lahko pričakujemo tudi
nekatere spremembe. Vsaka članica bo zagovarjala svoje interese in vključitev projektov, ki so neposredno ali vsaj posredno
vezani na zanesljivo oskrbo njene države. Po prvih odzivih na
srečanju ministrov za energijo novembra 2011 v Bruslju lahko
pričakujemo, da bosta glavni temi pogajanj: (1) vloga javnih in
zasebnih sredstev ter (2) poenostavitev in izboljšanje postopkov
za izdajo dovoljenj za izgradnjo infrastrukture. Komisija za
prednostne projekte predlaga optimističen rok, po katerem
postopki umeščanja v prostor ne bi trajali več kot tri leta.

Proračun EU manjši, toda sredstva za infrastrukturo
se povečujejo
Predviden obseg sredstev EU v višini 9,1 milijarde evrov za
energetsko infrastrukturo na prvi pogled morda res ni pretiran
(samo izgradnja plinovoda Nabbuco naj bi terjala od 10 do 14
milijard evrov), toda na znesek moramo gledati v prvi vrsti kot
na finančni vzvod, ki bo spodbudil investicije v infrastrukturo.
Gledano širše naj bi celotni proračun EU po prvih predlogih v
letih 2014–2020 znašal približno 1025 milijard evrov ali 1,05 %
BND EU. To je sicer manjši delež od sedanje večletne finančne
perspektive (1,12 % BND EU), toda sredstva za celotno infrastrukturo se povečujejo za več kot 200 %, kar jasno kaže, da so
to prednostne naloge EU v prihodnjem obdobju. Cilj nove zakonodaje bo dosežen, ko bodo investicije prek novega instrumenta
spodbudile nadaljnje financiranje zasebnega in javnega sektorja,
zagotovile dolgoročno izvedljivost projektov ter zmanjšale njihovo tveganje.
I
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Zemeljski plin

Kako svetla je prihodnost
zemeljskega plina?
Lorenzo Maina, direktor Adriaplina
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Pravila, po katerih se te plinske »avtoceste« uporabljajo za
prenos plina z ene na drugo lokacijo, so vse bolj preprosta in
poenotena. To pripomore k izgradnji integriranega evropskega
plinskega trga, na katerem so cene vse manj odvisne od trendov cen nafte in vedno bolj upoštevajo zakone ponudbe in povpraševanja. S tem se izboljša tudi sposobnost sistema za dostavo
plina kamorkoli, ob prekinitvah ali drugih težavah.
Indeks cen plina je vse bolj odvisen od pogodb, ki jih sklepajo
v različnih evropskih vozliščih. Izražen je v evrih in ne več v
ameriških dolarjih, kot je bilo običajno v preteklosti, vendar pa
se dolarji še vedno uporabljajo na manj razvitih trgih, kot je npr.
Slovenija.

Foto: www.gazprom.com

Foto: iStockphoto

Na evropskem trgu je zemeljski plin dostopen
zahvaljujoč dobro razvitemu in zanesljivemu
plinovodnemu omrežju.

Kot gorivo ima dober potencial ostankov, kar velja tako za tradicionalno rabo kot sektorje, kjer njegova uporaba še ni zelo razvita (npr. stisnjen plin za avtobuse in avtomobile; plin + solarne
rešitve; skupna proizvodnja toplotne in električne energije;
hladilni sistemi z absorpcijo ali kompresijske plinske toplotne
črpalke).
Pri razumno subvencioniranih scenarijih lahko plin tudi v prihodnosti ohrani svojo privlačnost in prednosti v primerjavi z
drugimi viri, ki so navidezno »bolj zeleni«, kot je na primer biomasa. Če upoštevamo »skrite« stroške pri biomasi (transport,
skladiščenje, ravnanje z njo, vzdrževanje in upravljanje ter zastarelost sistemov dovajanja), primerjava gospodarskih in okoljskih vplivov govori v prid plinu.
V Sloveniji je bil plinski trg do sedaj blokiran z gospodarskim
obnašanjem, ki ni dovoljeno v preostalem delu Evrope, in z
regulativnim sistemom, ki je še vedno zaznamovan s pomanjkanjem pro-konkurenčnih predpisov (vstopno-izstopni sistem
dodeljevanja zmogljivosti; virtualna točka za trgovanje s plinom;
prepoved dolgoročnih pogodb; odsotnost zasilnega dobavitelja).
Kljub vsemu pa je bilo v zadnjih letih opaziti premike. Zahvaljujoč delu in prizadevanjem Adriaplina (je član skupine Eni), ki
je edini uvoznik plina, se vse več strank zaveda svojih pravic in
priložnosti. Najbolj dovzetni so že zagrabili priložnosti – skupaj
z nižjimi cenami in večjo kakovostjo storitev (prilagodljive pogodbe, nadzor nad kalorično vrednostjo plina, prožnejši pogoji
plačil).
Zaradi tega lahko tudi v Sloveniji pričakujemo dokaj »svetlo«
plinsko prihodnost, ki je že očitna v mnogih evropskih državah
in drugod po svetu.
I
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Obnovljivi viri energije

Lahko obnovljive energije rešijo
energetsko krizo ob zatonu
naftne zgodbe?
dr. Peter Praczki – RETS Vecsés, Madžarska

V naslednjih 15–25 letih se nam obeta tranzicija iz
industrializirane civilizacije v nov tip energetske
družbe. Proizvodnja energije v industrijski družbi je
temeljila (približno 40 %) na nafti in po napovedih
okoljevarstvenikov bo relativno razmerje med
ponudbo in povpraševanjem na trgu nafte kmalu
privedlo do dramatičnega zaključka.
Po Hubbertovem matematičnem modelu je nafta dosegla svoj
vrhunec med letoma 2008 in 2010. Vrh je dosegla tudi globalna poraba energije in sedaj upada. Po teoriji Olduvai naj bi industrijska civilizacija trajala manj kot 100 let.
Vemo, da sta BDP in poraba nafte medsebojno odvisna. Hitro
rastoče ekonomije, kot sta Kitajska in Indija, bodo potrebovale
ogromne razvojne priložnosti, temelječe na presežku nafte, trg
nafte pa ne bo več zmogel zadovoljiti tako strmo naraščajočih
potreb. Svetovna gospodarska naftna kriza bo izbruhnila zaradi
razlike med ponudbo in povpraševanjem na trgu nafte v roku
10–15 let.
Industrijska civilizacija bo verjetno doživela še krizo zaradi vse
večjih klimatskih sprememb. Izredno pomembno se je zavedati,
kakšne vrste problemov povzroča gospodarstvo po vsem svetu
zaradi prekomerne uporabe fosilnih goriv. Ta dvojna ekonomskoekološka kriza bo zahtevala izjemne človeške napore, da se
bomo lahko prilagodili novi energetski situaciji.
Vprašanje je ali eksponentna ekonomska rast napoveduje tudi
eksponenten padec sistema. Ali obnovljivi viri lahko rešijo energetsko krizo?
Član Rimskega kluba, Dennis Meadows, je že leta 1972 izdal
skrb zbujajočo študijo z naslovom Meje rasti (“The Limits to

Growth”) o propadu planeta. Meadows trdi, da tehnološke spremembe lahko odložijo konec rasti za nekaj let, ne morejo pa ga
preprečiti kot tudi ne preprečiti padca.
Če želimo vzdrževati trenutno gospodarsko rast brez uporabe
nafte, temelječo na alternativnih virih energije, bi morali naslednjih pet let vsak dan zgraditi novo jedrsko elektrarno …
Evropska unija si je zastavila cilj povečati delež obnovljivih virov
energije v skupni EU porabi energije za 20 % do leta 2020. Toda
ali bo to dovolj?
Nemčija bi lahko prešla v celoti na obnovljive vire za proizvodnjo električne energije do leta 2030 in tako postala ena večjih
svetovnih industrij, ki bi se popolnoma otresla fosilnih goriv.
Popoln prehod na trajnostno obnovljivo energijo naj bi bil
možen do leta 2050.

Ima Nemčija dovolj časa?
Uporaba obnovljivih (alternativnih) virov energije ne bo rešila
prihajajoče globalne energetske krize! (Dennis Meadows)
Nujno moramo ZMANJŠATI našo GLOBALNO
INDUSTRIJSKO PROIZVODNJO!
Trenutna gospodarska paradigma – povečevanje rasti in stremljenje k čim večjim dobičkom – je čisto nasprotje zmanjševanju
industrijske proizvodnje.

Ne pozabite
Velikonočni otok velja za najbolj izoliran poseljen otok na svetu,
ki služi kot opozorilo svetu na kulturne in okoljske nevarnosti,
ki so posledica prekomernega izkoriščanja naravnih danosti. Ali
ne gremo vsi ljudje po tej netrajnostni poti?
I
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Zdravo gospodarstvo

Zdravo energetsko gospodarstvo
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaravni razvoj

Člani Slovenskega E-foruma, Društva za energetsko
ekonomiko in ekologijo

Danes podrejenost okolja in družbe gospodarstvu
jemljemo kot samoumevno; tako je tudi v energetiki.
Razmišljamo, kako zagotoviti poceni energijo za
gospodarstvo ter ob tem ustvariti dobiček, šele nato
pa pridejo na vrsto varnost, neodvisnost, delovna
mesta, okolje in zdravje. Za zdravo energetsko
gospodarstvo bi bilo treba korenito zamenjati vrstni
red teh prioritet.

Zdravo energetiko bomo imeli, ko bodo zdravi vsi
deli: oskrba na veliko in lokalna oskrba ter na strani
porabe energetsko intenzivna industrija, drugo
gospodarstvo in zgradbe ter gospodinjska poraba.
Energetika boleha tudi zaradi slabosti cele družbe.
Od zdrave energetike pričakujemo gospodarnost,
zanesljivost delovanja (operativno in strateško),
prijaznost do okolja in prostora, prispevek k
solidarnosti med ljudmi in pripravljenost na izzive
prihodnosti.

Predlog Nacionalnega energetskega programa za obdobje do
leta 2030 (NEP) na vidno mesto postavlja učinkovito rabo in
obnovljive vire energije (URE in OVE) – torej poskuša spremeniti prioritete. Vendar pa se v praksi velik del razprave vrti
okoli projektov TEŠ 6 in NEK 2, pogosto slišimo, da bomo ostali brez elektrike in doživeli mrk, če ju ne zgradimo. Le redko
se vprašamo, ali bi se to v resnici zgodilo ali pa gre le za
strašenje javnosti, da bi ljudje privolili v gradnjo energetskih
objektov, ki poleg energije prinašajo tudi pomembne negativne
učinke na naše zdravje in okolje.
Tem negativnim učinkom bi se lahko izognili z zdravim energetskim gospodarstvom. V predlogu NEP scenariji brez novega
jedrskega objekta NEK 2 kažejo, da bi tudi brez tega lahko izvažali vsaj 2,6 TWh elektrike letno. To je ‘le’ 1 TWh manj, kot
naj bi proizvedel TEŠ 6. Za oskrbo Slovenije tako ne potrebujemo NEK 2, pa tudi TEŠ 6 ni nujno potreben, če se resno lotimo ukrepanja na področju učinkovite rabe energije (energetska intenzivnost Slovenije je še vedno 57 % nad povprečjem EU).
Pozornost bi tako morali preusmeriti v varčno in učinkovito
rabo energije ter v obnovljive vire energije − ne kot le delček
slike, temveč kot edino razvojno priložnost. Prvi ključni ukrep
je varčevanje z energijo, kjer ima Slovenija številne neizkoriščene potenciale, ki bi jih kazalo bolje raziskati, ovrednotiti
in izkoristiti. Drugi korak je prehod na obnovljive vire energije,
vključno s pametnimi omrežji. Kljub trditvam, da OVE niso
uporabni (navadno te opazke pridejo iz ust tistih, ki nas svarijo
pred mrki), so tehnologije za decentralizirano proizvodnjo obnovljive energije ne le uporabne, pač pa tudi široko dostopne.
Ne gre za to, da URE in OVE tehnično niso izvedljivi. Gre za
politično odločitev. Od energije, ki je ne porabimo, nimajo dobička niti velika podjetja niti država, obnovljiva energija pa omogoča samostojnost in neodvisnost porabnikov pri oskrbi z energijo. Tudi delovnih mest bi se lahko ustvarilo več (do 7
delovnih mest v sektorjih URE in OVE namesto eno delovno
mesto v fosilnem in jedrskem sektorju; ocene za Slovenijo
kažejo, da investicije v URE ustvarijo od 3- do 4-krat več delovnih mest kot investicije v oskrbo z energijo).
Na takih usmeritvah bi moralo temeljiti zdravo energetsko
gospodarstvo. Zanimivo je, da se tega vsi zavedamo, a pustimo
vleči glavne niti tistim, ki imajo drugačne prioritete.

Osnutek Nacionalnega energetskega programa (NEP) daje
nekaj koristnih predlogov. Sprejemamo zamisel o spodbujanju
bolj učinkovite rabe energije (URE) in o razvoju obnovljivih
virov energije (OVE), a je predlog treba dopolniti. Znana bolezen je: veliko obljub, malo realizacije. NEP ne sme biti sprejet
brez izvedbenih ukrepov z močjo zakona za URE, OVE in lokalno energetiko, ki bo vključevala tudi pomembne zmogljivosti za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE).
Shizofreni so pogledi na »veliko energetiko«. Strategija NEP
vsebuje sezname investicijskih želja, ki niso v skladu s premiki
na strani URE, OVE in lokalne energetike. Prednostni projekt
NEP, blok 6 v TE Šoštanj (TEŠ 6), je gospodarsko tvegan, okoljsko nesprejemljiv in razdiralen za družbeni sistem. Predlagani visokonapetostni daljnovodi so potrebni le za tranzit elektrike čez Slovenijo in ob vprašljivi predpostavki o izgradnji
druge nuklearke – NEK 2. Daljnovod Kranj–Most na Soči–
Videm (IT) reže dragoceno predalpsko pokrajino; prekmurski
daljnovod Heviz (HU)–Cirkovce bi bil enako neučinkovit v
razmerju koristi : stroški.
Energetsko intenzivna industrija naj konkurenčno energijo
prosto kupuje na energetskem trgu. Oskrba z energijo za to
industrijo ni prednostna; v izrednih razmerah se bodo te potrebe zelo zmanjšale. Odpraviti moramo vse oblike subvencioniranja fosilnih virov energije. Iz zanesljivih, predvsem domačih
virov je treba zagotoviti nujno (ne maksimalno!) oskrbo prebivalstva in storitev. To je prednostno področje URE, OVE in
lokalne energetike ter pametnih omrežij.
Zdravje je eno, bolezni na tisoče! Mnogo okužb se pase po naši
energetiki, ne nazadnje razsajajo razne združbe kriminala
belih ovratnikov. Čim prej se moramo otresti vsaj najhujših
okužb!
I
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Intervju: Blaž Košorok, TE-TOL

V Sloveniji edinstven
prehod s premoga na plin
ne dopušča napak!

Foto: arhiv TE-TOL-a

Alenka Žumbar, foto: arhiv TE-TOL-a

»Ko je leta 2008 oziroma leta 2009 nastopila kriza,
smo se proizvajalci energije znašli v nezavidljivem
položaju, saj so se energenti dražili, cena energije pa
je ostala enaka. Podobno je še danes in tudi zato
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL) posluje
z izgubo,« že dolgo opozarja direktor TE-TOL Blaž
Košorok. Z njim smo govorili ob koncu leta, ki je za
TE-TOL prelomno tudi zato, ker se bo ob vstopu v leto
2012 končal proces prenosa podpornih služb v
toplarni na Javni holding Ljubljana. Še pomembneje
pa je, da bodo v družbi, ki z energijo oskrbuje
praktično celoten daljinski sistem ogrevanja Ljubljane,
naslednje leto intenzivno delali na prehodu s premoga
na zemeljski plin, kar se bo zgodilo konec leta 2014.

na zemeljski plin niso izvajali še v nobeni slovenski elektrarni
in ker gre za visoko investicijo, si napak ne moremo privoščiti.

»Daljinsko hlajenje, ki čaka na dvig cen elektrike.
Plinsko-parna enota, ki bo začela delovati dve leti pozneje, kot
je bilo predvideno. Razvoj CCS-tehnologij (CCS – zajem in
skladiščenje ogljika), ki čaka na zasuk ekonomike sebi v prid.
Vse to so projekti, ki v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana
(TE-TOL) čakajo, da bodo ugledali luč sveta,« smo zapisali v
uvodu našega zadnjega intervjuja lansko poletje. Kako bi danes
izhajali kar od tod? Daljinsko hlajenje v BTC-ju še vedno ni
aktualno, prav tako razmere ne govorijo v prid CCStehnologijam, malenkost drugače pa je s plinom …
S plinom je precej drugače. Zaradi krize smo morali v TE-TOL-u
praktično na novo pripraviti celoten projekt načrtovanja in izgradnje plinsko-parne elektrarne, ki je sicer naš paradni projekt. Tako je v sedanji obliki zopet zagledal luč sveta leta 2010.
Za več kot 70 odstotkov te 140-milijonske investicije pa smo že
odprli ponudbe za LOT 1 za plinski turboagregat in utilizator
ter LOT 2 za parno turbino, sedaj pa izbiramo svetovalce z mednarodnega parketa. Morda se bo kdo vprašal, zakaj potrebujemo
tuje svetovalce, a moram takoj poudariti, da prehoda s premoga

»Evropa je usmerjena v povečanje rabe
zemeljskega plina tudi zaradi ponehanja
prisotnosti jedrske energije v prihodnosti.
V podobno smer gremo tako tudi v Sloveniji
in konkretno v TE-TOL-u.«

»Pri vrednosti projekta 140 milijonov evrov
moramo biti dovolj odgovorni in si priznati,
katerih znanj nam manjka ter jih poiskati
drugod – če je treba, tudi čez meje.«

Ko ravno govoriva o zemeljskem plinu: težava plinskega trga
je v tem, da ta še ni zares zaživel, pa čeprav se je liberalizacija
uradno zgodila hkrati z odprtjem trga električne energije.
Pričakujete, da bo trg – vsaj v osrednjeslovenski regiji – kaj
bolj razgibala uvedba plina v TE-TOL?
No, saj trg plina deluje, morda le ne v takšni meri, kot bi si želeli
posamezni ponudniki. Zagotovo pa bomo trg dodatno razgibali
tudi s prehodom na plin v TE-TOL-u. Letno bomo namreč potrebovali kar 250 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina,
s tem pa bomo za 150.000 do 200.000 ton zmanjšali porabo
premoga.

Se že pogajate o cenah plina?
Ne, to načrtujemo za prihodnje leto. Imamo pa do slovenske
meje že zagotovljeni približno dve tretjini potrebnih količin.
Boste objavili mednarodni razpis za izbor dobavitelja?
Seveda. Geoplin je sicer močan »igralec«, ni pa edini. Razpis bo
objavljen v drugi polovici leta 2012.
Kot ste dejali, boste zaradi uvedbe plina precej zmanjšali porabo
premoga. Bo to kaj vplivalo na vaše pogajalsko izhodišče z dobaviteljem premoga in vam še podražilo cene tega energenta?
Porabo premoga bomo zmanjšali za polovico, toda to nam ne
bo poslabšalo položaja. Od indonezijskega dobavitelja odkupujemo »le« pol milijona ton ter konkuriramo drugim indonezijskim in kitajskim družbam, ki jemljejo tudi po deset in dvajset
milijonov ton premoga; moram poudariti, da imamo kljub temu zadovoljive pogoje nabave premoga. Nasploh pa je težko
predvidevati, kaj se bo s cenami tako premoga kot plina dogajalo v prihodnje. Lahko spomnim le na to, da pri premogu v
našem primeru, ker kupujemo indonezijski premog, že v izhodišču odreja mejno ceno premoga za izvoz indonezijska
država, tako da smo še pred to oviro.
Energetika.NET
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»Brez plinsko-parne enote bi morali v
Ljubljani najmanj prepoloviti proizvodnjo
energije, to pa bi znatno povišalo cene
energije za Ljubljančane.«

Ker postaja Premogovnik Velenje globalni igralec, se z njim kaj
povezujete na mednarodnem parketu?
Kotli v TE-TOL-u niso primerni za kurjenje domačega lignita, s
Premogovnikom Velenje ne nastopamo skupaj. Želje po tem so
sicer pred časom obstajale, a se ni nič zgodilo.
Leto 2011 boste v družbi še končali v dosedanji obliki, po
1. januarju pa bo precej drugače. Kako bo močnejše povezovanje
z Energetiko Ljubljana znotraj ljubljanskega holdinga vplivalo
na poslovanje in tudi delovanje TE-TOL-a v prihodnje?
TE-TOL-ove podporne službe bodo prešle na Javni holding
Ljubljana, tako da bomo, recimo, optimizirali naše delovanje.
Na drugih področjih se te organizacijske spremembe ne bodo
poznale.
Boste kaj laže realizirali projekt energetske izrabe odpadkov?
Mislim, da ne. Glede »sežigalnice« ima škarje in platno v rokah
ministrstvo za okolje in prostor in tudi zdaj je »žogica« pri njih.
Smo pa v TE-TOL-u v pripravo potrebne dokumentacije vložili
že 350.000 evrov, v kar niso vštete delovne ure naših zaposlenih.
Menim, da bi se morali pristojni čim prej odločiti, kaj in kako,
saj po letu 2016 ne bomo mogli biti brez takega objekta. Torej:
nujno potrebujemo plinsko-parno enoto, sežigalnico pa želimo
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»TE-TOL zagotavlja poleti 42 megavatov
sanitarne tople vode, kapacitete pa imamo
zasedene komaj 15- do 20-odstotno.
Z daljinskim hlajenjem bi vso koristno
toploto, ki gre sedaj v Ljubljanico, porabili
za hlajenje.«
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»V TE-TOL dosegamo 85-odstotne
izkoristke energije, zato bi morali dobiti
državno podporo. Z njo bi se izognili
negativnemu poslovanju. Bo pa v letu 2011
izguba nižja kot leta 2010, a predvsem na
račun racionalizacije poslovanja. Več, kot
smo storili do sedaj, pa ne moremo.«

postaviti, ker moramo v Ljubljani rešiti problem odpadkov, dobra
stran sežigalnice pa je tudi, da zelo ustrezno dopolnjuje proizvodnjo energije. Ponujamo torej sobivanje odpadkov in plina.
Zakaj?
Že zaradi zakonodaje, ki ureja področje odpadkov in določa
stroge emisijske vrednosti po letu 2016. Če ne bomo do tega leta prešli s premoga na zemeljski plin, bomo te mejne vrednosti
presegali.
Tako ostaja načrt, da bo plinsko-parna enota stala leta 2014?
Da. To sovpada tudi s prihodom plina v Moste. Če namreč po
letu 2016 ne bi namesto premoga uporabljali plina, bi morali
obstoječo proizvodnjo prepoloviti, to pa bi seveda znatno vplivalo
na cene energije v Ljubljani in tudi širše.
Če se vrneva k izhodiščnemu vprašanju: kaj boste v prihodnje
še počeli v TE-TOL-u? Vas še zanimata daljinsko hlajenje pa
CCS?
Daljinsko hlajenje je zelo aktualno in predstavlja danes v Ljubljani skoraj neizkoriščen potencial. Kaže se nam poslovna priložnost, da se tak sistem zgradi še poleg BTC-ja, a več bo znano
prihodnje leto. CCS pa nas trenutno – tudi glede na slabe izide
projektov v Veliki Britaniji – ne zanima. Nadaljevali bomo tudi
laboratorijske aktivnosti, saj je TE-TOL-ov laboratorij eden najboljših v Sloveniji pa tudi v Evropi.
Kako pa boste končali poslovno leto 2011?
Žal še vedno z izgubo, ker kljub vrhunskemu delu naših kadrov
beležimo negativen rezultat v proizvodnji električne energije,
ker so tržna razmerja povsem neusklajena in naša lastna cena

»Novi NEP je absolutno predolg, predolg
in preveč kompliciran pa je tudi energetski
zakon. Vidi se, da je energetski zakon zbir
najmanj štirih različnih virov, saj ni
poenotena niti terminologija. Je pa dejstvo,
da imamo malo morje predpisov, ki jih
nismo sposobni spraviti v življenje. Do
neke mere bi to zagato rešilo že to, da bi
kompetentni sogovornik direktoratu za
energijo postala energetska zbornica, ne pa
posamezne energetske družbe.«
še daleč ne dosega tržne cene električne energije. Mislim, da bi
tu morala svojo vlogo odigrati država, ki naj bi – tako navaja tudi
novela Nacionalnega energetskega programa – spodbujala soproizvodnjo električne in toplotne energije, a je v veljavi akt, ki
določa, da za naprave, starejše od deset let, spodbud ni. To je
nesmisel.
Tudi v času krize?
Da. Po mojem mnenju bi morali državni uradniki poslušati
gospodarstvo, ne pa voditi zadev po svoje. Ko bomo uredili to področje, bo tudi TE-TOL lahko posloval pozitivno. Sicer pa računam, da bomo na pozitivni ničli že v naslednjih letih, a kdaj
natanko, je nehvaležno napovedovati. Predvsem nas sedaj
čakajo investicije.
In še: kako ste sicer v TE-TOL-u zadovoljni s predlogom novega
Nacionalnega energetskega programa (NEP, op. avt.) in
energetskega zakona?
NEP ne bi smel biti spisek želja, to sem poudaril že na vašem
en.forumu o NEP-u na Celjskem sejmu. Četudi bi ta dokumenta
sprejeli v naslednjih šestih mesecih, to ne bi prav nič spremenilo
delovanja naše družbe, tako da TE-TOL tako ali drugače sledi
svojim ciljem.
I
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Intervju: Mag. Rok Vodnik, Petrol

Želimo imeti več kupcev,
ki bodo porabili manj
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv Petrola

Petrol se vse bolj usmerja tudi v obnovljive vire
energije, z vstopom v družbo El-tec Mulej pa veliko
stavijo tudi na projekte učinkovite rabe energije.
El-tec Mulej ima namreč znanje, Petrol pa kupce,
ki zaradi časov, v katerih smo, vse bolj razmišljajo o
energetski učinkovitosti, pravi mag. Rok Vodnik, član
uprave Petrola za energetiko. Na tem področju Petrol
vidi priložnosti tudi na kakšnem drugem trgu zunaj
jugovzhodne Evrope. S prevzemom družbe Istrabenz
Gorenje je Petrol postal tudi 50-odstotni lastni
dobavitelja elektrike Gen-I. Tukaj po Vodnikovih
besedah vidijo številne sinergije, ki jih želijo v
prihodnosti izkoristiti; med drugim gre za
stroškovne sinergije pri organizaciji samih
procesov ter pri ponudbi na trgu.
Predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik je aprila na
Dnevih slovenskega kapitala dejal, da Petrol ne želi biti več
samo naftna družba, ampak tudi energetska družba. Tudi sami
ste lani v intervjuju za Energetiko.NET pojasnili, da bi Petrol
rad soinvestiral v gradnjo hidroelektrarn, a da še nimate
konkretnega projekta (VEČ). Se je do danes kaj spremenilo?
Ste že bližje kakšnemu konkretnemu projektu?
Petrol se je pred leti z investiranjem aktivno vključil tudi na
ostala področja energetike. Preoblikoval se je v energetsko
družbo. V podjetju smo definirali tri stebre, ki jih na področju
energetike razvijamo. Prvo področje sta plin in toplota, kamor
spadajo zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin (UNP) in daljinsko ogrevanje ter kogeneracije. Drugo področje je električna energija in tretje energetske in okoljske rešitve. Pri zadnjih se v
pretežni meri ukvarjamo z upravljanjem čistilnih naprav in
predelavo odpadkov za energetsko izrabo (bioplinarne), na področju energetskih rešitev pa sodelujemo pri projektih učinkovite rabe energije in alternativnih virih, kot so fotovoltaika,
toplotne črpalke, ogrevanje na biomaso … Na področju elektrike se ukvarjamo s prodajo električne energije, trgovanjem z
električno energijo, kjer smo razvili lasten trgovalni oddelek s
svojo trgovalno platformo, in tudi s proizvodnjo. Danes je proizvodnja sestavljena pretežno iz razpršenih virov, s tem mislimo na kogeneracije, sončne elektrarne, z vstopom v družbo
IGES (bivši Istrabenz Gorenje) imamo tudi štiri male hidroelektrarne.

V tem trenutku večjih projektov na hidroelektrarnah nimamo,
smo pa za te projekte odprti. Potekajo dogovori, pogovori, vendar so to projekti, ki za vstop zahtevajo več časa. Pridobivamo
tudi ustrezno strokovno znanje na tem področju.
Ali vse to pomeni, da se bo Petrol začel usmerjati bolj v OVE?
Seveda se usmerjamo v OVE. Danes imamo inštaliranih med
600 in 700 kilovatov fotovoltaičnih kapacitet, imamo pa še za
slab megavat projektov, ki jih bomo izpeljali do konca leta. Na
področju fotovoltaike smo že resen, večji igralec na slovenskem
trgu. Poleg tega ponujamo trgu daljinsko ogrevanje na lesno
biomaso. Lani smo uspešno začeli s koncesijo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini Ribnica, 15. septembra smo
vzpostavili tudi sistem v občini Metlika. Široki potrošnji ponujamo tudi možnost nakupa biomase in peči za biomaso. Ko
govorimo o OVE, sem lahko štejemo tudi bioplinarno Ihan,
kjer predelujemo organske odpadke in iz njih proizvajamo bioplin in električno energijo. Na tem kompleksu bomo povečali
izrabo toplote, ki jo ta bioplinarna proizvaja. Strankam smo
ponudili tudi toplotne črpalke. Vse to dokazuje, da aktivno delamo na OVE.
Ko ste omenjali energetsko učinkovitost, ste najbrž imeli v
mislih sodelovanje z El-tec Mulejem. Pred kratkim ste postali
večinski lastnik …
Seveda. To je družba, kjer imamo skoraj 75-odstotni lastniški
delež. Za nas je ta segment zelo pomemben. Imamo številne
kupce, od industrije do javnega sektorja (bolnišnic, občin ipd.).
Kupcem želimo ponuditi novo storitev z ozirom na učinkovito
rabo energije. Zadnji dve leti poudarjamo, da naš cilj ni, da bo
kupec porabil čim več energenta, mi pa bomo na ta način pridobili denar. Želimo, da je kupec naš partner, da je uspešen, da
lahko prihrani, da mu ponudimo prave rešitve, s katerimi bo
prišel do učinkovite rabe energije, s tem pa mi pridobimo več
kupcev. Želimo imeti več kupcev, ki bodo porabili manj, zato je
bil strateškega pomena vstop v družbo El-tec Mulej, ki ima v
Sloveniji verjetno največje reference na področju URE in v tem
trenutki tudi največ kadrovskega potenciala. Pri vsem tem gre
za zelo komplementarno rešitev za Petrol in simbiozo med
Petrolom in El-tec Mulejem. Imamo namreč kupce, ki to rabijo,
El-tec Mulej pa ima znanje, da lahko kupcu to ponudi. Računamo na razvoj tega področja.
Energetika.NET
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prav tako med njihovimi ponudniki. V Petrolu pa kot trgovec z
energenti želimo ponuditi celo paleto energentov in tudi svetovati kupcu glede na njegovo stanje, kateri energent je zanj najboljši. S tem želimo ponuditi celovito energetsko rešitev.
Torej opažate, da podjetja želijo izboljšati svojo energetsko
učinkovitost?
Da. Zanimanje za to zagotovo obstaja, saj so v časih, v katerih
smo, prihranki še bolj pomembni kot kdajkoli prej. Večina naših
partnerjev razmišlja o tem, da je tu nekaj potrebno narediti. Z
gotovostjo lahko rečem, da bodo na tem področju v prihodnje še
projekti.
Kdo pa se najbolj zanima za energetsko učinkovitost?
Največja kupca sta industrija in javni sektor (bolnišnice, šole,
občine). Ponujamo tudi učinkovito upravljanje infrastrukture v
občinah, od daljinskega ogrevanja, javne razsvetljave, vodovoda
... El-tec Mulej ima rešitve za učinkovito rabo energentov.
Ali bi lahko napovedali, kako dolgo bo nafta še
najpomembnejši vir energije? Kateri vir jo bo nasledil?
Nafta bo po našem mnenju še kar nekaj časa zelo pomemben
energent. Ali bo najpomembnejši ali ne, bomo videli. A gotovo
je, da so zaloge nafte dovolj velike, da je ne bo že kar jutri zmanjkalo. Ocene so, da je glede na znane zaloge in ekonomsko
opravičljivo izkoriščanje nafte dovolj za naslednjih 40 let. Se pa
z vsakim dnem odkrivajo nove zaloge, izboljšujejo se tehnologije izkoriščanja, v zadnjih letih se vsako leto te zaloge celo
povečujejo, obdobje, ko nafte več ne bo, pa se oddaljuje. Zaloge
torej so in svet bo lahko nafto uporabljal še dolgo.
Tu gre predvsem za drugačno odločitev; v kolikšni meri se bodo
določeni segmenti odločali za druge energente z vidika ekologije
ali z vidika cene. Najprej bo boj na področju cene. Kupec bo izbiral najbolj konkurenčen vir. Tudi uporaba fosilnih goriv je vedno
bolj in bolj ekološko sprejemljiva, saj se tudi tehnologije in motorji, ki uporabljajo nafto, izboljšujejo. Ta okoljski vidik se izboljšuje tako pri nafti in celo pri premogu. V Nemčiji gre razvoj
zaradi ukinitve jedrskih elektrarn zelo močno v smer termoelektrarn in koriščenja premoga. Tovrstna vprašanja tudi z
ekološkega vidika ne bodo več tako kritična, stanje pa se bo še
izboljševalo.
Posamezni kupci se bodo odločali glede na okolje, v katerem
delujejo, glede na naravo svojega dela, konkurenčnost samih
energentov. Ocenjujemo, da bo konkurenčnost med energenti
zagotovo večja, kot je bila v preteklosti. En kupec se bo odločil
za biomaso, drugi za plin, tretji za električno energijo, več možnosti pa je, kako pa se bo ta proizvajala (sonce, termoelektrarna
na premog …). Konkurenca med energenti se bo povečevala,
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Prehod na 100-odstotno rabo energije iz obnovljivih virov bo
torej po vašem mnenju trajal še zelo dolgo,
Verjetno se bo pokazalo še kaj drugega. Prihodnost bo brez
jedrske energije zelo težka. Medtem ko se določene države
odločajo za opustitev jedrske energije, se bo verjetno na drugih
območjih intenzivneje razvijala, da bo zadostila vsem potrebam.
OVE bodo rasli, vendar so, če nič drugega, v tem trenutku tudi
preveč nestabilni viri, da bi lahko v celoti nadomestili potrebe po
energiji.
Najprej moramo poskrbeti tudi za omrežje …
Da, potrebno je poskrbeti za to in tudi kot bomo, verjetno zgolj
OVE ne bodo dovolj. Potrebujemo zaloge, potrebno je skladiščenje energije. Uporaba energije, tudi če bo omrežje optimizirano, namreč nikoli ne bo optimalna. OVE bodo rasli, učinkovitost se bo izboljševala, omrežja se bodo optimizirala. Na tem
področju bo v energetiki v naslednjih letih zagotovo zelo močan
razvoj. Šlo bo za kombinacijo takih in drugih virov in za konkurenčnost med posameznimi viri.
Lani je Petrol postal dobavitelj električne energije, zdaj je teh že
kar nekaj v Sloveniji. Kako ste se znašli med konkurenco?
Dobro. Petrolu je elektrika med ponudbo energentov manjkala.
Kupcu želimo ponuditi celotno paleto energentov in elektrika
je verjetno eden najpomembnejših energentov, celo pomembnejši ali pa vsaj tako pomemben kot nafta. Tudi zaradi razvoja
električnih avtomobilov, ko elektrika postaja tudi pogonski
energent, je bila ta odločitev za Petrol nujna. Na tem segmentu
pridobivamo večje kupce (veliki in srednji poslovni uporabniki)
in gospodinjstva. Sledimo tempu, ki ga v tem trenutku zmoremo tako kadrovsko kot infrastrukturno. V prvih devetih mesecih smo prodali 2,5-krat več energije kot lani (okoli 750 gigavatnih ur), v celem letu pa nameravamo prodati 1 teravatno uro
električne energije. Lani smo prodali slabih 300 GHh. Torej
bomo do konca leta prodali približno trikrat več električne
energije kot lani. Tako ocenjujemo, da smo se dobro znašli, da
določeni kupci v naši ponudbi prepoznavajo dodano vrednost
in to razvijamo dalje.
Je prodaja kaj presegla vaše načrte?
Smo v skladu z načrti. Pri devetmesečnih rezultatih smo bili
približno za dva, tri odstotke nad načrtom. To je v skladu s
pričakovanji.
I
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Intervju: Mag. Krešimir Bakič, CIGRE-CIRED

Pametna omrežja zahtevajo
konkurenco in hkrati
sodelovanje na najvišji ravni!
Alenka Žumbar, foto: osebni arhiv

V elektroenergetiki je že več kot tri
desetletja, je član vodstva Mednarodnega
sveta za velike elektroenergetske sisteme v
Parizu in svetovalec na Elesu, od leta 2005
vodi slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE–CIRED. Krešimir Bakič kot
zelo ugleden elektroenergetik na domačih
pa tudi tujih energetskih konferencah
govori o problemih elektroenergetike in
zlasti o njeni prihodnosti, ki bo temeljila
na pametnih omrežjih; zlasti o tem je
spregovoril tudi v intervjuju za
Energetiko.NET. Med drugim pravi, da so
pametna omrežja nujen izhod iz
obstoječih večplastnih energetskih zagat.
Njihova uporaba bo tudi velika priložnost
za tehnološko in gospodarsko prenovo.
Glede slovenskih razmer pa ostaja realen
in meni, da je treba obstoječe elektroenergetsko omrežje v Sloveniji najprej
sanirati in šele nato nadgraditi s
pametnimi rešitvami.
Kateri so glavni izzivi sodobne elektroenergetike?
Glavni izziv elektroenergetike je tako njeno prestrukturiranje, da bo lahko bistveno povečala delež
nefosilnih virov, kar sloni na penetraciji milijona
novih virov obnovljivih virov energije. S tem se bo
spremenila tudi filozofija delovanja obstoječih
elektroenergetskih sistemov s centralizirano proizvodnjo, ki se z različnimi regulacijami stalno prilagaja stohastično naravnanim bremenom. Ker so
množični obnovljivi viri v glavnem viri enosmernega toka oziroma, kot pravimo elektroenergetiki,
DC-viri (DC – direct current, op. ur.), je velik
tehnološki izziv razvoj nove mešane strukture omrežja z enosmernimi in izmeničnimi komponentami. Mešani DC- in AC-viri, mešana omrežja in
tudi porabniki je vsekakor tehnološki izziv za prihodnost. Do pred kratkim nismo imeli niti DC-odklopnika, ki sedaj – prav zahvaljujoč novim izzivom – prihaja na tržišče kot velika tehnološka
inovacija. (Septembra so na simpoziju CIGRE v
Bologni prvič predstavili DC-odklopnik za komer-

Slovensko združenje CIGRE–CIRED, ki ga vodi mag. Krešimir Bakič, je lansko jesen
objavilo izjavo o Nacionalnem energetskem programu in o gradnji bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ 6). Združenje meni, da »je projekt globoko v izvedbeni fazi in bi
bila ustavitev škodljiva za Slovenijo«. Pozitivni učinki projekta so bistveno boljša energetska učinkovitost, manjša energetska odvisnost in nujna zanesljivost ter stabilnost
oskrbe Slovenije v tranzicijskem obdobju do celovitega prehoda na zelene tehnologije in
pametna omrežja. So pa v slovenskem združenju zadovoljni, ker bodo gostitelj mednarodnega simpozija CIGRÉ 2013 na temo energetske učinkovitosti. Za organizacijo tega
simpozija, ki bo na Bledu, se je sicer potegovala tudi Avstralija.

cialno uporabo, op. ur.) S širšo vključitvijo DCkomponent se pravzaprav delno vračamo na začetek elektroenergetskih sistemov, ki so bili, kot
vemo, enosmerni. Takratni DC-viri so imeli doseg
le okrog 1,5 km in so delovali otočno. Šele z izmeničnimi večfaznimi viri frekvence 50 ali 60 Hz
in distribucijo tega sistema so se razvili elektroenergetski sistemi do sedanjih razsežnosti. Vendar
tudi izmenični sistemi imajo svoje meje delovanja.
Pri katerikoli tehnologiji igrata pomembno vlogo
tudi ekonomija in okolje. Tako so prenosi električne energije na velike razdalje – nad 500 km –
bolj ekonomični z enosmernim tokom. In veliki
potenciali obnovljivih virov – veter, sonce, bibavica
– so prav na velikih razdaljah, kar bo povzročilo
razvoj makro DC-super omrežij. Načrt za evropsko
super DC-omrežje že obstaja. Na drugi strani, pri
Energetika.NET
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mikro omrežjih, na primer za hišne inštalacije, so
DC-omrežja bolj konkurenčna.
Tudi nekateri pomembni okoljski parametri, kot
je na primer hrup, so manj udarni pri DC-tehnologiji. Tako je zaradi hrupa napetostni nivo pri
prenosu v Evropi omejen na 400 kV z izmeničnim
trifaznim sistemom, medtem ko bi bila ta omejitev z enosmernim sistemom lahko 500 kV in ob
tem z dvojno zmogljivostjo prenosa. Zato je zdaj v
CIGRE-ju ena od udarnih tem konverzija AC v DC
in okoljske ter tehno-ekonomske možnosti.
Torej: izziv so decentralizirani viri in preboj DCsistemov v ospredje. To velja za primarno stran
elektroenergetskih sistemov. Veliko izzivov pa je
tudi na sekundarni strani z implementacijo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, senzorskih
tehnologij in tehnologij vodenja. Po mojem mnenju
»Elektrika je ravno tista moč,
bomo imeli v desetih do petkatera o hudem vremenu po
najstih letih že mešane sisoblakih šviga in katero mi strelo
teme AC-DC; to velja zlasti
imenujemo; razloček je le ta, da
za distribucijsko omrežje.
je električno moč v megli ustvaril
Krešimir Bakič je lansko
vsemogočni Bog, pri brzojavu
jesen predaval o inovacijah
pa jo vzbudi le ubogi človek.
v elektroenergetiki na enerElektrika je dvojne vrste: ena je
getski konferenci na Brdu
vzbujena z drgnenjem in druga
pri Kranju in citiral prvo
z dotikanjem ali galvanizem.«
slovensko definicijo pojma
Učiteljski tovariš iz leta 1873
“elektrika”, ki jo je našel v
zborniku Učiteljski tovariš
iz leta 1873. Ta pravi: »Elektrika je ravno tista moč, katera o hudem vremenu
po oblakih šviga in katero mi strelo imenujemo;
razloček je le ta, da je električno moč v megli ustvaril vsemogočni Bog, pri brzojavu pa jo vzbudi le
ubogi človek. Elektrika je dvojne vrste: ena je vzbujena z drgnenjem in druga z dotikanjem ali galvanizem.«
Od kod pa sredstva za to?
Na svetovni ravni vlagajo v ta razvoj ogromna sredstva, v Sloveniji pa se to kljub naporom raziskovalne sfere odvija prepočasi. Kot se zdi, se politiki ne
zavedajo velikih poslovnih priložnosti, ki jih ponujajo pametna omrežja. A ne gre samo za implementacijo v Sloveniji in koristi za odjemalce, ampak za koristi gospodarstva in priložnosti nove
industrije. Slovenija je bila v času elektrifikacije
na področju sekundarnih tehnologij za elektro-
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energetiko zelo uspešna. Verjetno je treba poiskati
nov poslovni model partnerstva udeležencev trga
električne energije, industrije, bank, države in
tehnoloških parkov. Po mojem na raziskovalnorazvojni ravni premalo sodelujejo tudi evropski
konzorciji.
Zdi se, da smo v Sloveniji še zelo daleč od tega,
saj vseskozi poslušamo, da ni sredstev niti za
tekoče investicije. Kako daleč so torej – realno
gledano – za nas pametna omrežja?
Odgovor na to vprašanje so morda nekateri zgodovinski vzorci. Že pred sto leti so imeli probleme
pri elektrifikaciji, a bistven problem niso bila sredstva ali viri, ampak pomanjkanje odjemalcev. Elektrika je bila zelo draga. V Sloveniji smo imeli leta
1918 že okoli dvesto malih hidro- in termoelektrarn moči 52 MW, a približno 95 odstotkov odjema so predstavljali obrtniki, ki so bili lastniki, proizvajalci in odjemalci. Drugih porabnikov, ki bi
kupovali morda viške, tudi ni bilo. Šele po veliki
ekonomski krizi, ko sta v poslovni model vstopila
javni sektor in nova industrija, je prišlo do bistvenih sprememb in hitrega razvoja elektrifikacije.
Danes je podobno, ni odjemalcev novih tehnologij
in ni velikega interesa porabnikov, zato je potrebna
sprememba v družbi in poslovnem okolju. O tem
je že leta 1930 pisal prof. Milan Vidmar, velik zagovornik javno-zasebnega partnerstva. Ko je prevladoval zasebni kapital, je bila elektrika zelo draga
in šele ko se je vključil tudi javni sektor, se je pocenila in se »razcvetela«. Podobno se bo verjetno
zgodilo tudi sedaj; potrebni so torej javni in zasebni kapital ter dober poslovni model.
»Električna omrežja nove generacije bodo odigrala
ključno vlogo pri prestrukturiranju energetske oskrbe v smeri nefosilnih goriv. Bodo pa zato potrebne velike tehnološke spremembe, ki zahtevajo
številne inovacije. Viri prihodnje oskrbe bodo namreč mešanica različnih virov na osnovi obnovljivih
virov, zelo učinkovitih termoelektrarn, nukleark in
shranjevalnikov energije na vseh napetostnih nivojih,« je na jesenski energetski konferenci na Brdu
pri Kranju nanizal Krešimir Bakič.
A kje začeti, da bodo storjeni prvi konkretni koraki
pri uvedbi pametnih omrežij?
Pričakovanja, da bo le država investirala v ta razvoj,
niso realna in tudi niso na mestu. Mora pa država
vzpostaviti podporno okolje za ta razvoj, tega pa
morajo prevzeti ter razviti podjetja in inovatorji.

energetika.net5_8k.qxp:Layout 1

1/16/12

4:07 PM

Pa je država pripravljena za kaj takega?
Mislim, da premalo in da še mora prepoznati gospodarske priložnosti. Te so predvsem za proizvajalce opreme, torej za industrijo, zagotovo velike.
Denimo na tujih fakultetah študente spodbujajo,
naj odprejo razvojna podjetja in poslovno razmišljajo. Na nedavnem strokovnem srečanju mi je
profesor z ugledne nemške univerze povedal, da
svojim študentom svetuje, naj čim prej odprejo
podjetja za kabelske in transformatorske tehnologije. Če se predvideni projekti v EU začnejo, bo
to industrijski bum. V Sloveniji pa že imamo tovarno transformatorjev!
Kaj se dogaja? Je slovenska industrija dovolj
aktivna?
Poznam ljudi, ki si prizadevajo, da bi ta razvoj
stekel, in če bodo imeli podporo, bodo zagotovo
doseženi konkretni rezultati.
Kako pa je z mednarodnim sodelovanjem?
Nekaj ga je, bi ga pa moralo biti še mnogo več.
Pred nekaj leti sem sodeloval pri več evropskih
elektroenergetskih projektih in videl sem, da je
Evropa res fantastično okolje za tehnološki razvoj.
Škoda je, da smo v Sloveniji tako zaprti, saj bi večja
odprtost zagotovo prinesla velike učinke.
Kaj pa sodelovanje energetike z drugimi strokami,
kot je denimo telekomunikacijska? Energetiki se
namreč pogosto očita, da je tudi v tej smeri
preveč zaprta.
Kar soglašam s tem očitkom. Dejstvo je, da živimo
v globalnem svetu, ki potrebuje konkurenčnost in
hkrati sodelovanje. Enako je pri pametnih omrežjih.
Ko sem bil junija lani na srečanju predsednikov
CIGRE v Južni Koreji, so se nam predstavila južnokorejska podjetja; neverjetno je, kakšna konkurenca vlada med njimi. So pa zato najboljša na svetovni ravni in zavedajo se, da jih je do te točke pripeljala prav notranja konkurenca. Se pa hkrati
povezujejo toliko, da jih svetovni trg prepoznava
kot vodilna na svojem področju. Južnokorejski
energetiki so udarni zlasti na področjih zelenih
tehnologij in pametnih omrežij.
Kaj torej potrebujemo v Sloveniji, da bi šli po
podobni poti?
Za razvoj pametnih omrežij potrebuje Slovenija
podporno okolje, ki ga mora ustvariti država, predvsem pa vsesplošno prebujenje. Vendar čas hitro
teče in upam, da ne bomo prepozno pritekli na to
igrišče. Potem pa bomo samo še gledalci.
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Kaj pa denar?
Menim, da ga za tako potrebne inovativne projekte
ne bi smelo manjkati. Denarja za pametne projekte je vedno dovolj! Tudi če vzamemo kot primer
druge energetske projekte, kot so denimo hidroelektrarne na srednji Savi. Pri njih ni problem pomanjkanje sredstev, ampak organizacijske težave
države.
Problem, ki ga zaznavajo slovenska podjetja na
področju pametnih omrežij, je, da ne morejo
izvajati demonstracijskih projektov, ker
elektrodistribucijska podjetja nimajo denarja.
Treba je vedeti, da tudi naša distribucija ni taka,
kot je bila nekoč. Če govorimo zgolj o infrastrukturi, bi morali poleg omrežnine računati na nove
možne vire, kot so rezerve iz boljše organizacije
asset managementa (upravljanje z viri, op. p.) in
partnerski model za uvajanje novih tehnologij, ki bi
»Za razvoj pametnih omrežij
moral biti vseslovenski ob
potrebuje Slovenija podporno
sodelovanju gospodarstva,
okolje, ki ga mora ustvariti
odjemalcev in vlade kot vedržava, predvsem pa vsesplošno
činskega lastnika. Pri tem bi
prebujenje!«
moral odigrati pomembno
vlogo tudi regulator (Javna
agencija R Slovenije za energijo, op. ur.). V mednarodnem CIGRE in CIRED so
že od leta 2000 za omrežna podjetja udarna tema
asset management, aplikativne raziskave in primeri po podjetjih. Ustanovljen je celo forum uporabnikov. Pri nas pa ta tema napreduje zelo počasi.
A kolikor vem, so naša distribucijska podjetja vendarle uspešno naredila nekaj demonstracijskih
projektov.
Za zaključek: kdaj bomo v Sloveniji dobili
pametna omrežja?
Menim, da bodo pametna omrežja zaživela v petih
do največ desetih letih. V drugih državah so pametna omrežja in njihov razvoj vsesplošen trend v
elektroenergetiki. Ne bojim se, da tega ne bi dočakali tudi pri nas.
I
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Intervju: Dr. Romana Jordan Cizelj, EU parlament

Države članice EU morajo paziti,
da bodo uresničile, kar so
obljubile: znižanje izpustov in
povečanje deleža OVE
Mateja Kegel, foto: arhiv dr. Romane Jordan Cizelj

Zavedamo se pomena učinkovite rabe energije na
lokalnem, nacionalnem, predvsem pa na evropskem
nivoju, a do sedaj pravno zavezujočega dokumenta na
tem področju ni bilo. Države članice Evropske unije
(EU) cilja, da bodo do leta 2020 za 20 odstotkov
izboljšale učinkovito rabo energije, niso izpolnjevale,
pravi evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj. To
je bil eden izmed razlogov, da je evropska komisija
začela s pripravo predloga direktive, ki bo
opredeljevala prav to – izboljšanje učinkovite rabe
energije in povečevanje prihrankov energije. Več o
tem, o nalogah, ki jih imajo EU ter države članice v
letu 2012, ter novem podnebnem dogovoru smo
povprašali tokratno sogovornico.
Začniva z aktualno temo zadnjega meseca minulega leta. Kaj
pomeni načelen podnebni dogovor v Durbanu?
Sprejetje v političnem smislu pomeni precejšen napredek, saj je
več kot 190 držav podpisalo dogovor, po katerem bodo omejile
globalno segrevanje za vsaj 2 °C, odprta pa ostaja tudi možnost
preučitve omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C. Poleg tega so
države podpisale zavezo, da so vse odgovorne za trajnostni
razvoj, kar v nekem smislu pomeni pospešek k t. i. zelenim trajnostnim tehnologijam. Dokument opredeljuje tudi zavezo, da
se bodo države do leta 2015 sporazumele in sestavile pravno
zavezujoč dokument, kar je prav tako velik napredek. Po drugi
stani pa je tudi res, da lahko rezultat dogovora v Durbanu interpretiramo kot dogovor, da se bodo pogajalci še naprej pogajali in da do dejanskih omejitev izpustov še ne bo prišlo.
Konkretnih pozitivnih posledic torej ne gre pričakovati?
V smislu zmanjšanja izpustov in zavez posameznih članic ne.
Države pa so sprejele tudi konkretne dogovore, kot je zagon finančnih skladov, preko katerih bodo razvite države financirale
razvoj trajnostnih tehnologij v državah v razvoju. Prav tako je bil
sprejet dogovor glede zagona tehnološkega centra in njegovega
obratovanja, dogovor o omejevanju izpustov zaradi sečnje gozdov ter dogovor o vključitvi tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika v mehanizem čistega razvoja. Bilo je torej kar nekaj
konkretnih dogovorov.

Kdaj bo sprejeta nova evropska direktiva o energetski
učinkovitosti in kakšne spremembe prinaša? Jo vidite kot
nadgradnjo dosedanjih?
Predlog direktive o učinkoviti rabi energije ali o energetskih
prihrankih (politiki uporabljajo oba izraza) je Evropska komisija
pripravila zato, ker je bila zaveza o učinkoviti rabi energije edina
zaveza iz energetsko-podnebnega paketa, ki ni imela pravno zavezujočega dokumenta. Tudi zato države članice cilja, da bodo
do leta 2020 za 20 odstotkov izboljšale učinkovito rabo energije,
niso izpolnjevale. Ker niso bile pripravljene sprejeti pravno
zavezujočega kvantitativnega cilja, se je Evropska komisija odločila, da predlaga direktivo, ki bi vsebovala zaveze, kako izboljšati učinkovito rabo energije in povečati prihranke energije.
V tem smislu je to nadgradnja obstoječih dokumentov, saj bo,
ko bo sprejet, to pravno zavezujoč dokument. Mislim pa, da
imajo za sedaj ljudje v političnem prostoru še zelo različne
predstave, kaj naj bi bili cilji te direktive. Tako menim, da ta ne
bo kmalu sprejeta. Odbor Evropski parlament (EP), ki obravnava
omenjeno direktivo, ima trenutno vloženih 1.600 amandmajev
in menim, da bomo še krepko delali, tako v parlamentu kot
tudi potem v pogajanjih s Svetom, da bo prišlo do končnega
besedila.
Bi lahko bila direktiva sprejeta v letu 2012?
Ljudje si tako želijo, jaz pa sem zelo skeptična, saj so pogledi
na cilje te direktive zelo različni, še bolj pa so različni pogledi na
to, kako cilje doseči. Glede na to, da bi vsi skupaj radi varčevali
z energijo, hkrati pa dopuščali tržne mehanizme, mislim, da
imamo še ogromno dela in bomo morali o tej direktivi še ogromno razpravljati. Če bo sprejeta relativno hitro, pa se bomo s tem
odrekli temeljiti razpravi, kar ne bi bilo dobro.
Ozriva se še na Slovenijo, ki je na področju energetike
svojevrstna država. Kako ocenjujete naše dosedanje ukrepe na
področju doseganja ciljev 20-20-20?
Slovenija ima odlične zmogljivosti in bi bila lahko ena od držav
članic, ki bi bile zgled ostalim evropskim državam. Imamo bogate vodne vire, bogati smo z gozdovi, lahko bi izkoriščali biomaso na trajnostni način, imamo tudi nekaj geotermalne
energije, prav tako sonce in veter. Obnašamo se, kot da se vsega
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tega ne zavedamo, saj nimamo sistemskega pristopa k izkoriščanju vseh teh virov. Še večji problem predstavlja izpolnjevanje zadanih ciljev in programov. Zdi se mi, da v Sloveniji o
obnovljivih virih energije (OVE) še ne razmišljamo celostno. Ne
samo na način, da so to viri, ki nam omogočajo proizvodnjo
elektrike, ampak da so to tudi viri, ki omogočajo razvoj, raziskovalne aktivnosti in odpiranje novih delovnih mest. Tega pogleda
je v Sloveniji bistveno premalo. Upam, da bo k temu pripomogla
obravnava strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo
do leta 2050, ki jo je pripravila služba za podnebne spremembe.
Na mizi sta predlog Nacionalnega energetskega programa za
obdobje do leta 2030 (NEP) in predlog novega Energetskega
zakona (EZ). Kako ocenjujete vsebino glede na zaveze, ki jih
ima Slovenija kot članica EU?
Nacionalni energetski program bi moral biti sprejet čim prej,
vsekakor pa še preden v Sloveniji sprejmemo odločitev o kakšnem novem velikem energetskem objektu. Kolikor sem uspela
videti osnutek NEP-a iz leta 2011, lahko rečem, da so cilji evropski in so se pripravljavci zavedali, da bomo morali izpolniti tisto,
kar smo na evropskem nivoju obljubili, da je bolje vlagati denar
v razvoj energetskega sistema kot plačevati kazni. Zame je nekoliko vprašljiv le postopek priprave osnutka, saj menim, da imajo
ministrstva dovolj ljudi, ki lahko pripravijo strateške dokumente.
Le v tem primeru strukturno zagotovimo, da bo dokument čim
bolj neodvisen. Kakor hitro ga pripravlja kateri od izvajalcev
izven ministrstva, je normalno, da ima tak dokument določene
vplive, ki ga peljejo v eno smer. Ni neodvisen. Predvsem bi si
želela, da bi osnutek predloga NEP-a imel natančnejšo časovnico, do kdaj moramo ukrepe izvesti, in bi bil tudi konkretneje
finančno ovrednoten. Ko bo sprejet, pa bi si seveda želela, da ga
resnično izvajamo.
Menite, da Slovenija v primerjavi z ostalimi evropskimi
državami igra dovoljšnjo vlogo na področju podnebnih
sprememb in energetike na splošno?
Slovenija ima enake pristojnosti kot vse ostale države članice,
svoje mnenje pač oblikuje na sestankih na več nivojih; na delovnem nivoju preko strokovnjakov, na ministrskem nivoju
naših ministrov v EP, preko slovenskih poslancev v EP in mislim, da te možnosti tudi dobro izkoristimo. Moje mnenje pa je,
da smo včasih »bolj papeški od papeža« in se zavzemamo za
cilje, ki niso povsem realni. Zavedati se moramo, da politične
besede in predlogi potrebujejo realno osnovno in jih bo potrebno v prihodnosti tudi izvajati. Prav tukaj vidim razkorak, ne
samo v slovenski politiki, ampak slovenski družbi nasploh. Tudi
različne namenske raziskave Eurostata kažejo, da znajo ljudje v
Sloveniji zelo dobro izluščiti, kaj so temeljni izzivi, ki nas čakajo,
kaj bi morali biti naši cilji, veliko slabši pa smo pri vprašanju,
kako jih uresničiti.
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Ali se na evropskem nivoju zavedate pomena lokalnih
skupnostih pri doseganju ciljev posamezne države na področju
energetske učinkovitosti ali gledate izključno nacionalni nivo?
Zelo se zavedamo, da morajo biti tiste politike, ki jih sprejemamo, izvedene tako na nacionalnem kot na lokalnem nivoju,
torej na nivoju regij. Moje razumevanje je, da bo Evropa v prihodnosti postala čedalje bolj Evropa regij in ne Evropa držav
članic. Tudi v povezavi z direktivo o učinkoviti rabi energije
(URE) razpravljamo o tem, da je potrebno za doseganje ciljev
spodbuditi veliko investitorjev, ki so predvsem na lokalnem
nivoju. Treba je poiskati odgovor, kako jih spodbuditi, da bodo
vlagali v URE. Tako po eni strani razpravljamo o ukrepih in po
drugih strani o finančni pomoči in finančnih spodbudah.
Vzporedno s pripravo direktive o učinkoviti rabi energije pa
pripravljamo tudi večletni evropski finančni proračun, ki bo
obsegal leta od 2014 do 2020. Velik delež teh sredstev bo ponovno namenjenih kohezijski politiki, prizadevamo pa si, da bi
bil določen delež sredstev namenjen prav spodbudam v URE
na lokalnem nivoju.
Katere bodo v letu 2012 najpomembnejše naloge EU na
področju energetike?
Na evropskem nivoju je zagotovo prva naloga, da gremo v smeri
realizacije notranjega trga na področju elektrike in plina, kar je
tudi naloga držav članic. Druga naloga pa je, da očistimo energetiko izpustov toplogrednih plinov. Na ta način bo zagotovo potekalo tudi naše delo v naslednjem letu. Čaka nas še obravnava
kažipota trajnostnega razvoja do leta 2050, ločeno bomo obravnavali še kažipot trajnostnega razvoja energetike. Obravnavali
bomo mehanizem Povezovanje Evrope, kjer gre za definiranje
velikih infrastrukturnih projektov na področju prometa, telekomunikacij in energetike, in govorili o tem, kaj mora Evropa na
tem področju narediti.
V prihodnjem letu Evropska komisija pripravlja končno oceno
obremenilnih testov za jedrske elektrarne, ki bo podlaga za odločitev, kako naprej in ali je potrebna večja harmonizacija jedrske varnosti na nivoju Evrope.
Zagotovo bo zanimivo tudi področje raziskav. Komisija je pripravila predlog programa Horizont 2020, kjer so definirana področja, ki jih bo spodbujala s sofinanciranjem, med drugim tudi
področje energetike. Tukaj moramo še ugotoviti način, kako
uskladiti raziskovalce in podjetja, da bodo sodelovali v programu, in ocenjevanje primernosti predloga za področje energetike.
To so evropski izzivi, države članice pa morajo biti pazljive, da
bodo tvorno prispevale k razpravi in da bomo na evropskem
nivoju sprejeli omenjene dokumente. Po drugi strani morajo
paziti, da bodo uresničile tisto, kar vse so obljubile: znižale
izpuste toplogrednih plinov, povečale delež obnovljivih virov
proizvodnje električne energije in povečale delež OVE na področju transporta.
I
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Intervju: Luka Komazec, GGE

V Sloveniji se še premalo
zavedamo možnosti financiranja
s pomočjo energetskega
pogodbeništva
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv GGE

V tujini so energetska podjetja obrnila “ploščo” in
začela tržiti energetske storitve. Nadgradila so
obstoječo ponudbo, s čimer so dobila več
potencialnih odjemalcev. Tudi Geoplin in Energetika
Ljubljana vidita v tem svojo poslovno priložnost in
skupaj z Gorenjem sta ustanovila GGE – družbo za
izvajanje energetskih storitev, pojasnjuje Luka
Komazec, direktor tega novega podjetja. Čeprav so
šele začeli delati, nameravajo že v drugi polovici leta
2012 ustanoviti tudi podjetje v Srbiji. GGE bo najprej
svoje napredne rešitve za izboljšanje energetske
učinkovitosti in zato zmanjšanje stroškov energije z
uporabo tehnologij s področja učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije ponudil industriji, nato pa
bo predstavil svojo ponudbo še občinam. V Sloveniji
namreč po besedah Komazca premalo vemo o
možnostih financiranja energetskih sanacij s pomočjo
energetskega pogodbeništva.

Zakaj so se Geoplin, Energetika Ljubljana in Gorenje odločili
ustanoviti GGE? Kdo je dal pobudo in zakaj so se povezala
prav ta podjetja?
Pobuda je prišla iz Gorenja. So pa vsa tri podjetja potem skupaj
razvila poslovni načrt, na osnovi katerega je bila nato družba
tudi ustanovljena.
In zakaj ravno ta podjetja? Ker imajo izkušnje s tega področja?
Da. V tujini podjetja za energetske storitve običajno izhajajo iz
dveh panog – na eni strani so proizvajalci učinkovite opreme, v
tem primeru je to Gorenje, in na drugi strani energetska podjetja. Ugotovili smo, da lahko celovite rešitve ponudimo le združeni. Zato smo se odločili za ta korak.
Pravite, da so banke pokazale za vaše projekte precejšnje
zanimanje. Je tako morda zato, ker so vas ustanovila
renomirana podjetja?
Absolutno. Kredibilen sogovorec smo lahko ravno zaradi naših
lastnikov. GGE pa si bo v prihodnje, ko bomo izvedli več projektov, ustvaril lastno kredibilnost. Trdno sem prepričan, da bo
tako.
V Sloveniji že nekaj podjetij ponuja energetske rešitve. V čem
bo GGE drugačen kot konkurenca?
Na slovenskem trgu nastopajo manjši ponudniki, ki ponujajo
parcialne rešitve bodisi s področja razsvetljave, kogeneracij ali
energetskega menedžmenta. Ta podjetja ne morejo povsem koristiti pogodbenega zagotavljanja prihrankov, tako imenovanega
performance contracting, modela, ki ga ponujamo mi. Pri energetskem pogodbeništvu se podjetje za energetske storitve –
tako imenovani ESCO – oziroma GGE z naročnikom “poroči”
za naslednjih 10 let. Ali drugače: naročnik potrebuje kredibilnega partnerja, ki je finančno dovolj stabilen, da mu bo lahko to
rešitev zagotavljal v naslednjih 10 letih. To je, menimo, naša
prva prednost pred drugimi. Je pa res, da na slovenskem trgu
večja energetska podjetja, na primer Petrol, to že ponujajo.
Naša konkurenčna prednost je tudi v tem, da smo organizirani
kot samostojno podjetje in smo lahko na trgu mnogo bolj flekEnergetika.NET
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sibilni oziroma do kupcev mnogo bolj odzivni. Predvsem pa
smo oblikovali celovit portfelj rešitev. Naročniku najprej ponudimo energetski menedžment, da ugotovimo njegove varčevalne potenciale, nato pa začnemo izvajati ukrepe, ki so lahko
zelo raznovrstni. Tako že ponujamo razsvetljavo in kogeneracijo.
Portfelj rešitev za učinkovito rabo energije pa nameravamo v
prihodnje še razširiti.
To bo najbrž na vrsti, ko boste videli, po čem naročniki
povprašujejo …
Tako. Dejansko je pri energetskem pogodbeništvu, ki v Sloveniji
morda ni tako znano, znanje, ki je potrebno, da lahko te ukrepe
realiziraš, precej kompleksno. GGE se uči s prakso. Za razsvetljavo smo znanje že osvojili, naslednja tehnologija, ki jo želimo
osvojiti in jo bomo ponudili na slovenskem trgu, pa je zagotovo
HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija, op. avt.). Tudi
ta ukrep lahko prinese velike prihranke in ga lahko ponudimo
z energetskim pogodbeništvom. Ampak to bomo ponudili, ko
bomo dovolj zreli.
Kako bo v praksi videti sinergija med Geoplinom, Gorenjem in
Energetiko Ljubljana, ker je osnovno poslanstvo Geoplina in
Energetike Ljubljana prodaja energentov, energije?
Prvi hip se to morda res zdi kontradiktorno, ampak v tujini so
energetska podjetja obrnila “ploščo” in se lotila trženja energetskih storitev. Nadgradila so svojo obstoječo ponudbo energentov s storitvami, ker s tem dobijo več potencialnih odjemalcev. In naša dva solastnika, Geoplin in Energetika Ljubljana,
vidita v tem priložnost.
Sicer pa sinergije morajo obstajati. V GGE smo namreč za
zdaj zaposleni samo štirje, zato moramo koristiti infrastrukturo, ki nam jo ponujajo vsi trije lastniki. Gorenje nas podpira
na področju financ, računovodstva in kadrov, Geoplin in Energetika Ljubljana pa predvsem pri projektih. V Energetiki Ljubljana je zelo veliko inženirskega znanja, zato so prevzeli tehnični nadzor. To se mi zdi bistveno, kajti zavedamo se, da še
nimamo dovolj izkušenj. Zato je nujno, da se povezujemo s
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kadri iz Energetike Ljubljana in Geoplina, ki te izkušnje že
imajo.
Za zdaj izvajate projekte samo v Gorenju. Kaj delate zanje? Za
kako velik posel gre?
Naš prvi pilotni projekt bomo res realizirali v Gorenju. Ponudili
smo mu celovit portfelj rešitev, ki jih že ponujamo na trgu, zajema pa energetski menedžment, zamenjavo razsvetljave v eni hali,
postavitev 800 KW kogeneracije in fotovoltaike. Naložbo financiramo mi in se izplačujamo iz prihrankov. Torej ne bremenimo
njegovega denarnega toka. Celotna investicija je vredna 1,5 milijona evrov in si jih bomo izplačali v pogodbeni dobi 10 let.
Se dogovarjate že tudi za kakšne druge projekte?
Gremo korak za korakom. Zdaj je za nami obdobje konsolidacije. Podjetje je bilo ustanovljeno julija, oblikovali smo ekipo,
nekaj časa smo potrebovali, da smo dobili dobre partnerje, s katerimi smo lahko oblikovali celovito ponudbo. V glavnem delamo s slovenskimi proizvajalci in ponudniki tehnologij. Zdaj,
ko smo dobili prve reference in se dogovorili za posel, bomo začeli aktivno obdelovati slovenski trg. V nekaterih večjih proizvodnih podjetjih smo že preverili svoje možnosti in odziv je bil zelo
pozitiven. Za nekatera pripravljamo že tudi ponudbe.
Torej ciljate predvsem na poslovni del …
Drži. Najprej želimo pridobiti reference v industrijskem sektorju. Nato pa nameravamo nagovoriti tudi javni sektor, kjer so
potenciali za nas ogromni.
Mestne občine še ne bodo prišle na vrsto tako hitro?
Ne. Za zdaj smo samo dvema slovenskima občinama predstavili
koncept. Ocenjujemo, da v Sloveniji premalo vemo o možnostih financiranja energetskih sanacij s pomočjo energetskega
pogodbeništva. V prvi fazi, ko si bomo v industriji ustvarili prve
reference, bo naša naloga dvigniti ozaveščenost o tem, nato pa
bomo z našo ponudbo osvojili tudi mestne občine. Tega se bomo lotili že v prvi polovici leta 2012.
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Kje pa sicer vidite največje priložnost?
Industrija se je odzvala zelo dobro, pokazala je velik interes.
Tukaj vidim našo veliko priložnost. Vsa podjetja so namreč začela močno gledati na stroške. Mi pa lahko z našimi rešitvami
pripomoremo, da bodo, ne da bi karkoli investirala, ustvarila
prihranke, ki se bodo nemudoma pokazali v njihovem denarnem toku. Zato so naše rešitve za industrijo zelo zanimive. V tujini sicer podjetja za energetske storitve izvedejo največ projektov v javnem sektorju. In tam leži tudi največji potencial.
S pomočjo Gorenja boste poskušali prodreti na trge
jugovzhodne Evrope. Kdaj bi se to lahko zgodilo?
Načrtujemo, da bomo že v drugi polovici leta 2012 ustanovili
podjetje v Srbiji. Smo tudi že identificirali kadre, ki bi jih lahko
poslali tja. Infrastruktura je pa prav zaradi Gorenja v Srbiji že
postavljena. Zato lahko tam začnemo delati zelo hitro.
Kaj pa drugi tuji trgi? Vidite priložnosti tudi na njih?
Absolutno. Slovenska podjetja moramo biti dovolj ambiciozna,
da upamo iti dlje kot do Kolpe. Tudi mi načrtujemo na srednji
rok vstop v sosednje države, ne samo na Zahodni Balkan. A v
svojih napovedih hočem biti precej konzervativen, ker se zavedam, da moramo najprej dobiti reference v Sloveniji, nato bo
čas za korake k internacionalizaciji.

Direktor mladega podjetja GGE Luka Komazec je po osnovni izobrazbi ekonomist. V diplomskem delu, za katerega je prejel Prešernovo nagrado, je analiziral strateško
usmeritev skupine Gorenje v dizajn in posledica je bila
ponudba za zaposlitev v skupini Gorenje. Tam je bil odgovoren za trženje in marketing ekskluzivnih aparatov. Po
končanem magistrskem študiju na mednarodni poslovni
šoli IEDC Bled je začel delati na področju energetike. Odgovoren je bil za prodajo portfelja tehnologij na področju
URE in OVE v Gorenju. Nekaj časa je bil tudi poslovni
direktor rokometnega kluba Gorenje Velenje.

Kakšno rast GGE pričakuje v naslednjem letu?
V poslovnem načrtu za leto 2012 je predviden pozitiven poslovni
rezultat. S sodelavci smo prepričani, da bomo postavljene cilje
tudi dosegli in upravičili pričakovanja lastnikov.
Začeli ste delati v Gorenju. Računate, da boste ustvarili
glavnino prihodkov pri družbenikih?
Sploh ne. Tu gre izključno za pridobivanje referenc. Prve projekte je namreč najlažje izvesti na lastnem “igrišču”. Glavnino
prihodkov želimo ustvariti na trgu.
Zadnjič ste rekli, da ni izključeno, da bi v GGE vstopil še
kakšen družbenik. Kako je s tem? Kdo je še dobrodošel?
Za zdaj je sedanja lastniška infrastruktura zadostna. Glede na to,
kako se bodo razvijali projekti in poslovanje družbe GGE v prihodnje, pa se bomo morda odločili za sodelovanje s kakšnim
mednarodnim finančnim partnerjem, ki bi nas lahko dokapitaliziral. A to bo odvisno od realizacije in potreb po kapitalu.
Za zdaj ste v podjetju zaposleni samo štirje. Iz katerih področij
prihajajo ti ljudje in ali boste ekipo v kratkem razširili?
Da. Ekipo bomo absolutno morali razširiti. Zdaj sta v podjetju
poleg mene in tajnice zaposlena še kolega Nejc Frumen in
Marko Podlesek. Oba sta strojnika, inženirja in energetska
menedžerja s certifikatom. Frumen pokriva razsvetljavo in energetski menedžment, Podelsek pa je odgovoren za kogeneracije.
A že opažamo, da v tej zasedbi ne bomo mogli uresničiti vseh
načrtov. Že delamo na tem, da bi razširili ekipo. Uspeh zagotavljajo dobri kadri in če bomo uspeli dobiti najboljše, bo GGE
lahko zelo dobro podjetje.
Pa je v Sloveniji dovolj ljudi z znanjem s tega področja?
Opažamo, da znanja ni veliko. A predvsem je ključno, da privabiš v svoje vrste ljudi, ki so se pripravljeni veliko in hitro učiti,
da lahko zadeve hitro realiziramo. Težimo tudi k temu, da bi dobili slovenske strokovnjake.
I
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Intervju: Irena Praček, Javna agencija RS za energijo

Napoved porabe električne
energije je le eden od
pokazateljev, ki bodo vplivali
na razvoj elektroenergetske
infrastrukture
Alenka Žumbar Klopčič, foto: Anže Petkovšek

Če smo na začetku leta 2011 s prvo damo Javne
agencije RS za energijo (JARSE) Ireno Praček govorili
predvsem o cenah električne energije s poudarkom
na omrežnini, smo se ob koncu istega leta lotili več
vprašanj bolj strateške narave, med drugim razvoja
elektroenergetskega omrežja, ki naj bi temeljil na
konceptu pametnih omrežij, pa (ne)delovanja trga z
zemeljskim plinom in tudi (ne)ureditve energetskega
zakonodajnega zaledja, predloga novega Nacionalnega energetskega programa in Energetskega
zakona. Kot je ob koncu poudarila Pračkova, pa je
»pred nami v vseh pogledih zahtevno in verjetno
zelo nepredvidljivo leto«. Preberite zakaj …
Leta 2030 bomo po osnutku novega energetskega programa
porabili 15,3 TWh električne energije, po analizah Elesa 23 TWh,
po preračunih Instituta Jožef Stefan 17 TWh in po mnenju
fakultete za elektrotehniko 20 TWh električne energije. Zdaj na
leto porabimo od 12 do 13 TWh električne energije. Kakšne
posege v elektroenergetski sistem zahteva dana napoved in ali
je slovenski sistem na to ustrezno – mislim predvsem finančno
- pripravljen?
Napoved porabe električne energije je le eden od pokazateljev,
ki bodo pomembno vplivali na potreben razvoj elektroenergetske infrastrukture. Drugi pomembni vplivni dejavniki so cilji
energetske politike, ki bo morala temeljiti tudi na usmeritvah
zanesljive oskrbe z električno energijo na širšem območju –
torej na območju EU. Z Nacionalnim energetskim programom
in desetletnimi razvojnimi načrti za prenosno in distribucijsko
omrežje bo treba slediti potrebam, ki jih nakazujeta dinamika
porabe in tudi čedalje večja možnost čezmejnega trgovanja. Kot
energetski regulator, ki je po zakonodaji odgovoren za zagotavljanje ekonomskih pogojev za izvajanje dejavnosti operaterjev
elektroenergetskega sistema, se zavedamo pomembnosti razvojne strategije države. V desetletnih razvojnih načrtih pričakujemo izvedljive in učinkovite projekte, ki bodo zagotovili razvojne možnosti, hkrati pa uporabnikom sistema omogočali
konkurenčne pogoje. Z oblikovanjem večletnih regulativnih
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okvirov, ki določajo ekonomske pogoje poslovanja sistemskih
operaterjev prenosa in distribucije, bodo zagotovljena pričakovanja glede potrebnega razvoja. Ob tem pričakujemo, da bodo
tako napovedi porabe kot potreben razvoj omrežja čim bolj realno načrtovani, saj so vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo dolgoročne naložbe, ki vplivajo na konkurenčnost uporabnikov sistema, predvsem gospodarstva. Tega se, žal, v energetiki
včasih premalo zavedamo.
Mnogi pravijo, da brez pametnih omrežij ne bomo dosegli
nobenih ciljev, ki bi vodili v nizkoogljično družbo. Obenem
razvijalci tovrstnih omrežij poudarjajo, da za potreben razvoj ni
dovolj sredstev in da bi jih morali zagotoviti z omrežnino. Vaš
odgovor oziroma komentar?
Možnosti, ki se pojavljajo z razvojem sodobnih omrežij, je čedalje več in tudi še niso povsem predvidljive. Med drugim bodo
pametna omrežja dejavnik, ki ga bo treba upoštevati tudi pri oblikovanju regulativnega okolja za regulirane dejavnosti. To ne
bo več temeljilo izključno na dosedanjih praksah in bo omogočeno, da se zaradi širših koristi – drugih storitev, ki jih omogoča pametno omrežje – del stroška omrežja prenese tudi na
preostale uporabnike sistema. Kot regulator si prizadevamo, da
bi prehod s konvencionalno zasnovanega omrežja k pametnim
omrežjem potekal postopno in da bi tudi z oblikovanjem regulativnih pogojev oblikovali primerne spodbude za operaterje.
Največ pozornosti bomo namenili mehanizmom spodbud, ki
bodo lastnikom omrežja omogočale, da bodo sredstva usmerjali v razvojne projekte. Od operaterjev pa pričakujemo preudarne odločitve, ki bodo zadostile razvojnim možnostim na eni
strani, na drugi strani pa zagotovile zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema.
»Sredstva za vlaganja v omrežje so v omrežnini upoštevana kot sredstva amortizacije in priznani donos na sredstva, za katerega pa regulator ne more zagotoviti ali celo
zahtevati od lastnika, da ga vloži v omrežje. Zato razvoj
pametnih omrežij ne bo odvisen samo od regulatorja, kot
pričakujejo nekateri, temveč tudi od lastnikov omrežij.«

Slovenski elektroenergetiki tudi vse glasneje poudarjajo, da
povzroča razmah razpršenih virov omrežju že nekaj težav. Ali to
drži in če, v kako resnih težavah smo ali se še lahko znajdemo
zaradi tega?
Zavedati se moramo, da smo države EU podprle okoljske cilje
energetske politike, vprašanje pa je, ali smo se zavedali vseh
razsežnosti in posledic odločitve o povečanju deleža električne
energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Predvsem smo verjetno preslabo ocenili, koliko nas bo to stalo. O višini samih subvencij za tovrstno proizvodnjo so bila pričakovanja in izračuni dokaj
realni, o tem, kaj bo to pomenilo za distribucijska omrežja, pa
razmislek ni bil dovolj celovit. Zavedati se moramo, da si pri višinah omrežnine nacionalni regulatorji ne moremo dovoliti prevelikih odstopanj glede na povprečje EU, saj bi to imelo številne
druge negativne posledice. Energetska politika se bo morala
celovito in sistematično lotiti te tematike. Med drugim bi bilo
prav, da bi SODO – seveda ob ustrezni zakonski podlagi – v svojih načrtih opredelil, katera območja v Sloveniji so glede na
razmere v omrežju najprimernejša za hitrejši razvoj proizvodnje
iz obnovljivih virov energije. Srednjeročno oziroma dolgoročno
pa bo seveda omrežje treba usposobiti za večji delež te proizvodnje. V vmesnem času bomo morali čim učinkoviteje odgovoriti
na izziv, kako doseči, da ne bo prišlo do prevelikega razkoraka
med potrebami po energiji in izgradnji tovrstnih objektov na
eni ter med dejanskimi možnostmi omrežja na drugi strani.
Agencija sicer že od leta 2009 intenzivno spremlja kakovost
oskrbe na sistemski ravni in doslej še ni zaznala, da bi vključevanje razpršenih virov povzročilo resne težave v obratovanju
oziroma upravljanju distribucijskih omrežij, kar bi seveda vplivalo na kakovost oskrbe odjemalcev. Poudarki iz sektorja se v
največji meri nanašajo na ekonomske pogoje vključevanja razpršene proizvodnje v omrežje. Srečujemo se s pomanjkanjem
sredstev za omrežja nad priključkom razpršene proizvodnje,
zato se je ponekod že oblikovala praksa, da je možno priključevanje le na tistih delih omrežja, ki to dejansko dopuščajo. Se pa
ob tej praksi, kot sem že omenila, pojavljajo dileme o strategiji
države pri vključevanju čim večjega deleža obnovljivih virov
energije.
Energetika.NET
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Slovenski elektroenergetski sistem ima menda še eno težavo,
to je, da velike tranzite električne energije čez slovensko
ozemlje plačujemo domači potrošniki. Se pripravlja kakšna
metodologija, po kateri bi te stroške prenesli na tiste, ki na
račun teh tranzitov ustvarjajo prihodke?
Eles, ki izvaja dejavnost operaterja prenosnega omrežja v
Sloveniji, je že od leta 2003 vključen v tako imenovani poravnalni mehanizem (ITC) med sistemski operaterji na območju
Evrope. Mehanizem predvideva med drugim tudi način medsebojnega poravnavanja stroškov za infrastrukturo, ki je namenjena pretokom energije med državami. S tem je zagotovljeno,
da so države oziroma operaterji prenosnega omrežja zavezani
poravnavati določene stroške tistim državam oziroma operaterjem prenosnega omrežja, ki so neto tranziterji električne energije. Eles, ki omogoča skoraj največji delež tranzita glede na
konično moč v sistemu, je vsa ta leta prejemal od drugih operaterjev prenosnega omrežja nadomestila za uporabo omrežja in
s tem omogočal znatno trgovanje v regiji. Z manjšanjem deleža
tranzita in večanjem uvoza oziroma izvoza električne energije
bodo prihodki iz mehanizma manjši in tako bo treba, dokler ne
pride do spremembe, zagotoviti iz naslova omrežnin oziroma
avkcij večji delež za pokrivanje stroškov Elesa.
Potrebne bodo torej spremembe samega poravnalnega mehanizma. Regulator na tem področju ne spada med odločilne dejavnike, saj se odločitve o metodologiji sprejemajo v okviru
uredb EU. Kolikor je v naši moči, pa bomo na to na ustreznih
mestih seveda opozarjali z željo, da pride do spremembe.
Če preideva še na zemeljski plin, je težava v tem, da trg menda
še ni zares zaživel. Zakaj ne, ko pa se je odprl že takrat kot trg z
električno energijo? Kako torej razgibati ta trg?
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Tudi trg z zemeljskim plinom se je za vse odjemalce odprl 1.
julija 2007, vendar takrat še niso bili izpolnjeni vsi pogoji, ki bi
omogočili njegovo učinkovito delovanje. Z Uredbo o delovanju
trga z zemeljskim plinom, ki jo je vlada izdala konec leta 2007,
je bil določen ustrezen model trga z zemeljskim plinom, ki
vključuje tudi pravice in dolžnosti posameznih udeležencev.
Agencija je dejavno sodelovala pri pripravi tega akta, ki je določil,
kaj je trg s prenosnimi zmogljivostmi, kaj so in kako delujejo
bilančne skupine, kako poteka zamenjava dobavitelja in kakšne
so pravice potrošnikov. Šele nato so lahko sistemski operaterji
distribucijskih omrežij zemeljskega plina pripravili svoje splošne pogoje za dobavo in odjem, kjer so opredeljena razmerja med
odjemalci, sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in
dobaviteljem.
Dodaten razlog za nedejavnost dobaviteljev so tudi dolgoročne
pogodbe med največjim trgovcem in dobaviteljem Geoplinom
ter odjemalci, ki so priključeni neposredno na prenosno omrežje, in podjetji, ki so dobavitelji zemeljskega plina odjemalcem na distribucijskem omrežju. Pogodbe so se leta 2007 sklepale za pet ali deset let. V njih sta bili določeni tako cena kot
količina zemeljskega plina. Po začetku gospodarske krize so
odjemalci začeli intenzivneje iskati možnosti zamenjave dobaviteljev in drugačnih nakupnih pogojev, vendar so bile prav dolgoročne pogodbe glavna ovira za prihod novih dobaviteljev. Pri
gospodinjskih odjemalcih pa ugotavljamo, da so dobavitelji šele
v zadnjem času postali dejavnejši in da so začeli ponujati zemeljski plin odjemalcem tudi na območjih, kjer sami ne delujejo hkrati tudi kot sistemski operater distribucijskega omrežja.
Pričakujemo, da se bo v prihodnjem letu močno povečala aktivnost vseh udeležencev na trgu z zemeljskim plinom, saj je v
končni fazi tudi priprava novega energetskega zakona. Ta bo vzpostavil pogoje za konkurenčno delovanje dobaviteljev, udeležencem trga pa zagotovil ustrezen dostop do omrežja in zemeljskega plina.
Kako ste na JARSE zadovoljni s predlogom novega
Nacionalnega energetskega programa in energetskega
zakona?
V Sloveniji nujno potrebujemo nov Nacionalni energetski program. To je izredno pomemben strateški dokument države. V
njem bi morali biti jasno zapisani cilji energetske politike, hkrati
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pa bi moral omogočati tudi prožnost, prilagajanje hitro spreminjajočim se razmeram na področju energetike zaradi doseganja
najoptimalnejših rešitev. Pri pripravi predloga Nacionalnega energetskega programa agencija ni sodelovala, smo pa podali
nekatera stališča in pripombe. Najpomembnejši poudarki teh
pripomb so bili, da se ne prepoznajo dovolj dobro cilji energetske politike EU. Pri tem mislim predvsem na upoštevanje
zahtev uredb, ki so neposredno prenosljive v naš pravni red.
Manjkala je tudi opredelitev nadzora, torej katere ustanove bodo
spremljale in nadzorovale prenos zahtev direktiv in uredb v naš
pravni red. Prav tako smo poudarili, da bi morala biti vloga regulatorja jasneje opredeljena. Osnutek Nacionalnega energetskega programa je namreč skoraj povsem prezrl vlogo agencije
kot energetskega regulatorja, ki mu direktivi iz leta 2009 nalagata še več pristojnosti pri oskrbi z električno energijo in zemeljskim plinom. Agencija je sicer navedena kot akter v več
podprogramih, vendar nedosledno, pomanjkljivo in tudi vsebinsko neprimerno.
Energetski zakon je bil deležen številnih sprememb in dopolnitev. V sedanji obliki ne omogoča več neposrednega vnašanja
novih zahtev energetske zakonodaje EU in sprememb, ki so
potrebne tudi zaradi naših lastnih izkušenj. Agencija je dejavno
sooblikovala predvsem tisti del predloga novega Energetskega
zakona, ki se nanaša na regulativo trgov z električno energijo in
zemeljskim plinom, saj smo želeli, da bi bil zakon pravočasno
sprejet in da bi nam dal dobro podlago za kakovostno opravljanje naših nalog. Žal se zaradi nesprejetja novega Energetskega
zakona v praksi že pojavlja čedalje več težav in seveda zamujamo tudi s prenosom tretjega svežnja direktiv v nacionalno zakonodajo.

In še: na katere uspehe JARSE v letu 2011 ste ponosni in kateri
izzivi vas čakajo v letu 2012?
Letos je agencija praznovala desetletnico delovanja in prepričana
sem, da smo tudi z vidika opravljenih nalog lepo zaokrožili teh
prvih deset let. Z opravljenim delom v letu 2011 smo glede na
razmere zadovoljni, so pa naloge energetskega regulatorja takšne narave, da našo uspešnost težko ocenjujemo samo po koledarskih letih. Sicer nismo naredili vsega, kar smo želeli, in tako,
kot smo želeli, vendar so najpomembnejši razlogi za to zunaj
agencije. Že nekaj let se namreč glede na stalno večanje nalog
spopadamo z mankom zaposlenih. Sodelavci pa so kljub temu
tudi letos uspeli opraviti naloge, zapisane v letnem načrtu dela.
Pri razvoju trgov z električno energijo in zemeljskim plinom
vsekakor ugotavljamo številne pozitivne premike.
Pred nami je v vseh pogledih zahtevno in verjetno zelo nepredvidljivo leto. Skupen cilj vseh udeležencev energetskih trgov
mora biti tudi v letu 2012 predvsem zanesljiva oskrba po primernih cenah. Država bo morala doreči energetsko politiko in
tudi prevzeti svoj delež odgovornosti za njeno izpolnjevanje.
Tudi v agenciji se zavedamo, da je pred nami naporno leto, ki
prinaša številne nove naloge. Sicer pa bomo takoj na začetku leta
že začeli pripravljati posvetovalne dokumente za regulativni okvir
za elektroenergetska omrežja za obdobje 2013–2015, saj želimo
čim večje sodelovanje strokovne javnosti. Pripraviti se moramo
na bolj poglobljen nadzor delovanja trgov z električno energijo in
zemeljskim plinom, izvajanje uredbe EU in drugo. V skladu z
direktivo bomo morali certificirati tudi sistemske operaterje za
prenos električne energije in zemeljskega plina. Seveda pa bo treba sprotno in kakovostno opravljati vse obsežne naloge regulatorja, med drugim tudi na področju obnovljivih virov energije. I
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Intervju: Vladislav Krošelj, ARAO

ARAO je strokovna in izvajalska
organizacija, odločitve pa
sprejema država
Alenka Žumbar, foto: arhiv ARAO

Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov
(NSRAO) bo zgrajeno vzhodno od Nuklearne
elektrarne Krško ob Vrbinski cesti. »Na vhodnem delu
odlagališča se uredi uvoz na območje, zgradi javni
objekt informacijskega centra odlagališča, uredijo
parkirišča za zaposlene in obiskovalce ter zelene in
druge odprte površine,« navaja spletna stran Agencije
za radioaktivne odpadke (ARAO), ki jo v posavski
regiji že dolgo zelo dobro poznajo, v širše slovenski
pa morda nekoliko manj. Pa vendar aktivnosti, ki jih
opravlja ARAO, zadevajo vse državljane. Poleg tega,
da skrbi za obratovanje centralnega skladišča
radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani, od leta
2004 intenzivno dela na projektu trajno odlagališče,
ki bo končno odpravilo negotovost glede shranjevanja
odpadkov, ki nastajajo s krškimi megavati pa tudi v
medicini, industriji in raziskovalni dejavnosti. ARAO
dobro poznajo tudi strokovni krogi na Švedskem, saj
aktivno sodeluje tudi z njihovimi jedrskimi
strokovnjaki, ki so trajno odlagališče za kratkožive
radioaktivne odpadke že zgradili. Ker bo slovensko
odlagališče tudi tehnično zelo podobno švedskemu,
smo se pred obiskom švedskega Forsmarka
pogovarjali z direktorjem ARAO Vladislavom Krošljem
predvsem o prihodnjem domačem odlagališču.
Bo odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov začelo
delovati leta 2016, kot ste dejali v zadnjem intervjuju lansko
poletje?
Ker je za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebnih pet let in
za gradnjo tri leta – roke za upravna dovoljenja, ki so se s spremembo zakonodaje podaljšali, je sicer možno tudi skrajšati, a
tehnično naj bi bili takšni – bi lahko odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO, op. avt.) začelo delovati leta
2017, najkasneje 2018. Vse prehodne faze gredo torej naprej in
se izvajajo, kot jih predvideva projekt. Seveda pa morajo vse
postopke potrditi upravni organi in država mora sprejeti odločitev o investiciji. Žal trenutno aktivnosti ne potekajo s tempom, kot bi si želeli na ARAO. Od leta 2009, ko je bila določena
lokacija za gradnjo odlagališča, projekt ne napreduje tako, kot bi
lahko. Čeprav še vedno nismo dobili dovoljenja za odkup
zemljišč, pripravljamo investicijski program, ki ga bo moralo
potrditi pristojno ministrstvo; to je namreč eden od prvih pogojev za nadaljevanje projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja.
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Vladislav Krošelj: »ARAO je strokovna in izvajalska
organizacija, ki lahko projekt pripravi in vodi,
odločitve pa mora sprejeti država. V Sloveniji 30 let
nismo gradili novega jedrskega objekta. Jedrska
specifika je dominantna komponenta ter rdeča nit
projekta, izkušnje iz klasičnih infrastrukturnih
projektov so le obrobje. Po vzoru evropskih držav,
kjer odlagališča že obratujejo, je Slovenija pred 20
leti ustanovila ARAO kot specializirano organizacijo
s poglavitno nalogo poiskati trajne rešitve za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Smo nosilci
znanja na tem področju in ga kot del našega
poslanstva posredujemo tudi vsemu prebivalstvu.«
Kakšne premostitvene rešitve morajo zaradi zamika
začetka delovanja odlagališča uresničiti v Nuklearni
elektrarni Krško (NEK)?
Drži, medtem ko ima centralno skladišče radioaktivnih odpadkov, ki ne prihajajo iz nuklearke, v Brinju še dovolj prostora, pa
so v NEK-u že precejšnje težave s prostorom. Zato nuklearka že
lep čas ne skrbi le za minimalno nastajanje odpadkov, ampak z
različnimi rešitvami tudi zmanjšuje njihov volumen, med
drugim s stiskanjem ali sežiganjem na Švedskem, od koder jih
nato pripeljejo nazaj v Krško. Tako bo še nekaj časa, dokler ne
dobimo odlagališča za trajno odlaganje NSRAO. Zaradi dodatnih operacij nastajajo tudi dodatni stroški, ki niso zanemarljivi.

Vladislav Krošelj: »Začasno skladišče NSRAO v krški
nuklearki je bilo predvideno zgolj za prvih pet let
delovanja elektrarne, sedaj pa jih tja shranjujemo že
trideset let!«
Zakaj Slovenija še nima svojega odlagališča? Smo ena redkih
jedrskih držav s to težavo.
Slovenija ni edina, res pa je med tistimi redkimi jedrskimi državami, ki še niso rešile vprašanja, kam trajno odlagati radioaktivne odpadke. V preteklosti je sicer bilo nekaj poskusov določiti
primerno lokacijo za ta namen, a je dolgo nismo potrdili. No,
poleg drugih dokumentov, ki nas zavezujejo k iskanju trajne
rešitve, je letos poleti začela veljati še evropska direktiva o varnem in odgovornem ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Gre za
enotni evropski zakonodajni okvir, po katerem so države članice
EU dolžne poskrbeti za to področje. Pripraviti morajo časovno,
vsebinsko in finančno verodostojne programe; direktiva neargumentiranih odlašanj ne dopušča. V njej je torej ARAO dobila
dodatno zakonodajno zahtevo za svoje delo.
Bi bilo problem odlaganja NSRAO možno rešiti še kako
drugače – brez lastnega odlagališča?
Ne. Poleg tega, da sprejema NSRAO iz drugih držav ne dovoljujejo pravne ureditve posameznih držav, tudi omenjena direktiva o jedrskih odpadkih ne dopušča izvoza odpadkov, ampak
samo sodelovanje držav na tem področju. Tako bo tudi pri nas
mogoče le odlagati odpadke, ki nastajajo na območju Slovenije.

Zaprtost meja v zvezi z odlaganjem jedrskih odpadkov je precej
neomajna, kar pa ne velja za druge odpadke – nevarne, komunalne, biološke in podobne, za katerih obdelavo in predelavo so
nastali pravcati poslovni modeli in gospodarsko delovanje.

Vladislav Krošelj: »Paradoks, ki se pojavlja pri
ravnanju z radioaktivnimi odpadki, je, da le-teh
ne smemo izvažati. Ker pa imajo ti odpadki
življenjsko dobo približno tristo let, se v tem
času z državnimi mejami lahko marsikaj
spremeni!«

A v slovenskem primeru je vendarle drugače, saj nuklearko delimo s hrvaškimi sosedi, tako da verjetno lahko odpadki, ki nastanejo zaradi proizvodnje jedrske energije, ki pripada Hrvaški,
ostanejo na slovenski strani, kjer je tudi nuklearka?
Meddržavna pogodba do neke mere ureja to vprašanje, saj sta po
njej pogodbenici dolžni prizadevati si za skupno rešitev vprašanja odpadkov, res pa glavna odgovornost vendarle ostaja na
državi, kjer nuklearka stoji. Brez privolitve in tehničnih zmožnosti tako Hrvaška ne more prevzeti svojega dela odpadkov in
tudi Slovenija je v to ne more prisiliti.
Torej računate na to, da bodo v trajnem odlagališču vsi odpadki?
Pravzaprav ne. Slovenija se je gradnje odlagališča NSRAO lotila
kot nacionalnega projekta, zato ta predvideva le možnost odlaganja odpadkov, za katere je odgovorna Slovenija. Do sedaj tudi
še ni bil sprejet noben dogovor z Republiko Hrvaško o njihovem
delu odpadkov. Seveda pa projekt vsebuje možnost, da v primeru
sporazuma s Hrvaško odlagališče lahko prevzame tudi njen del
odpadkov, ki nastajajo na območju Slovenije.
ARAO pa verjetno mora prej vedeti, ali bo moralo odlagališče
sprejeti tudi ta del odpadkov, da se tehnično ustrezno pripravi,
ali ne?
Da, morali bi. Zato že ves čas projekt vodimo v luči nedorečenosti prav tega vprašanja. Ga je pa seveda zaradi te negotovosti
težje nadaljevati. Doslej smo zagato reševali tako, da načrtujemo
modularno gradnjo – najprej naj bi zgradili en silos in nato,
pred začetkom razgradnje elektrarne, če bo treba, še drugega.
Energetika.NET
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Vladislav Krošelj: »Predvidena kapaciteta
odlagališča NSRAO v Vrbini je 9.400 m3, kar bo
zadoščalo tudi za predvidene količine odpadkov,
nastalih tudi v podaljšani dobi obratovanja jedrske
elektrarne v Krškem. Če bo zgrajen še drugi jedrski
blok, pa bo treba odlagališče povečati. Ob ponovitvi
nekoliko enostavnejšega postopka prostorskega
umeščanja je možno razširiti zmogljivosti
odlagališča še za dva silosa.«

Kako pa to razložite lokalnemu prebivalstvu? Kakšna je sploh v
tem trenutku naklonjenost odlagališču “na terenu”?
Pri pripravi državnega prostorskega načrta smo organizirali v
času javnih razgrnitev razprave. Trajale so bistveno dlje, kot so
inštrukcijski roki za take postopke, bile so intenzivne in dolgotrajne, na njih smo pojasnjevali tudi ta vprašanja. Moram reči,
da lokalno okolje zdaj dobro razume, da je ta projekt potreben,
četudi delno temelji na majhni verjetnosti, da bi ti jedrski
odpadki kadarkoli zapustili Vrbino in nasploh Slovenijo. Domačini tako želijo predvsem, da se ustrezno poskrbi za to, da bodo
odpadki, ki so že nastali, tudi varno shranjeni. To je potrdil tudi
občinski svet, ki je z veliko večino potrdil gradnjo odlagališča v
Vrbini. Za uravnotežen razvoj in kot protiutež za prisotnost jedrskih objektov lokalna skupnost prejema znatna nadomestila.

Sandi Viršek, geolog, ki na ARAO dela na projektu
gradnje odlagališča NSRAO in je odgovoren za
izvajanje varnostnih analiz, pravi, da je ARAO v
rednem stiku s švedskimi kolegi, ki so takšno
odlagališče že zgradili in ga sedaj upravljajo.
Kot pravi Irena Daris, ki je na ARAO zadolžena za
komuniciranje, imajo Švedi zelo dobre izkušnje tudi
s komuniciranjem z lokalno skupnostjo, ki je
odlagališče radioaktivnih odpadkov – to je z
zmogljivostjo približno 60.000 kubičnih metrov
(podatek s spletne strani SKB) tudi precej večje, kot
bo slovensko, razmišljajo pa že o širitvi – sprejela kot
priložnost za razvoj lokalnega okolja.

»Podobnost koncepta švedskega in slovenskega
odlagališča je v tem, da je v obeh za odlaganje
odpadkov predviden silos, obe odlagališči pa sta
oz. bosta v nasičeni coni in pod nivojem podzemne
vode – v švedskem primeru gre za morje, v
slovenskem pa za podtalnico. Podobnosti so tudi
v odlaganju, saj bodo odpadki v obeh primerih
odloženi v kovinske sode,vložene v betonske
kontejnerje; na Švedskem tudi v kovinske
kontejnerje, prostor okoli teh odpadkov pa
zapolnjujejo s polnilnim materialom. V Sloveniji
še raziskujemo, kateri material je najbolj ustrezen
pri nas. Razlika bo tudi v tem, da Švedi dovažajo
odpadke po dostopnem tunelu, v Sloveniji pa jih
bomo odlagali s površine, kar je ceneje. Ker pa
imajo Švedi že konkretne izkušnje z obratovanjem
odlagališča, z nami radi delijo tudi že povsem
praktična znanja.«

Kaj vas čaka v letu 2012 – kakšne aktivnosti in naloge?
Do konca letošnjega leta bomo končali prvo fazo varnostnih
analiz in priprav meril sprejemljivosti, ki bodo podlaga za
okoljsko poročilo, ki ga bomo pripravili naslednje leto. Začeli
bomo tudi projekt za gradbeno dovoljenje, vseskozi pa bomo
pridobivali nadaljnje podatke za naslednje faze varnostnih
analiz. Te so namreč proces, ki vseskozi traja, od začetka obratovanja, med obratovanjem, med zaprtjem in tudi po zaprtju
odlagališča.

Sandi Viršek: »Koncept odlagališča NSRAO je
prepoznan kot optimalen za lokacijo v Vrbini, po
izračunih, ki temeljijo na zelo konservativnih
predpostavkah in vrednostih, pa smo še vedno
daleč pod omejitvami, ki nam jih je predpisala
Uprava RS za jedrsko varnost.«

Pričakujemo, da bo prihodnje leto najprej potrjen investicijski
program, izvedli pa bomo še potrebne terenske raziskave, pripravili okoljsko poročilo, začeli pridobivati zemljišča ter izvedli
razpis za projektiranje projekta. Od skupno 18 hektarjev, kolikor
obsega državni prostorski načrt, potrebujemo dejansko približno osem hektarjev, ki so večinoma že v državni lasti. Vse to so
elementi tehničnega plana projekta, pogoj za realizacijo pa je
tudi politična volja, ki je žal primanjkuje.
I
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Razumevanje nemškega
energetskega trga
14. marec 2012, Hotel Slon, Ljubljana
Pridobite vpogled v trg, ki je vodilni v vzpostavljanju cen električne energije v regiji
jugovzhodne Evrope!
Glavne teme seminarja:
» Karakteristike nemške proizvodnje električne energije,
» Struktura nemške oskrbe z energijo,
» Aktualno stanje jedrskih debat,
» Tržna integracija obnovljivih virov energije,
» Trgovanje z električno energijo in čezmejne izmenjave;
Zagotovljenih le 20 mest!
Za prijave se oglasite na events@montel.no ali obiščite http://events.montel.no!
*Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Organizatorji:

Partner:
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Intervju: Samo Šarec, Siemens

Nemčija področja pametnih
omrežij ne želi prepuščati
izključno trgu ali EU
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv Siemensa

V Nemčiji so že pred leti začeli intenzivno
pospeševati razvoj in uporabo pametnih omrežij,
zdaj pa ta proces zaradi opuščanja jedrske energije
in večanja deleža obnovljivih virov energije še
pospešujejo. Samo nemška vlada za razvojne
projekte na tem področju namenja 140 milijonov
evrov, pravi Samo Šarec, vodja področij Prenos
energije, Srednja in nizka napetost in Aktivna
omrežja v Siemensu. Ob tem napoveduje, da bomo
ne glede na razvoj metod za pridobivanje energije iz
obnovljivih virov še dolgo uporabljali fosilna goriva.
Nemčija bo tako po napovedih tudi v letu 2050 še
vedno uporabljala vsaj 42 odstotkov energije iz
fosilnih goriv.

Koliko denarja namenja Nemčija za razvoj pametnih omrežij in
kje dobi ta denar?
Aktivna – pametna omrežja temeljijo na širokem spektru
tehnologij, aplikacij, tudi poslovnih modelov. Razvoj elementov
aktivnih omrežij poteka precej razpršeno – tako pri klasičnih igralcih na področju energetike – predvsem upravljavcih prenosnih in
distribucijskih omrežij ter proizvajalcih terminalske opreme, denimo števcev, – kot tudi pri akterjih, ki šele vstopajo na to področje,
to pa so razvijalci aplikacij, poslovnih modelov, uporabniških
vmesnikov. V Nemčiji so že pred nekaj leti začeli intenzivno
pospeševati razvoj in uporabo aktivnih omrežij. Ta proces z opuščanjem uporabe jedrske energije in s povečevanjem deleža obnovljive energije pridobiva še dodaten zagon. Nemško zvezno
ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo namenja 140 milijonov evrov za razvojne projekte na področju aktivnih omrežij: v
šestih modelnih regijah potekajo različni pilotni projekti, ki
omogočajo pridobivanje dragocenih izkušenj na področju uvajanja različnih aspektov aktivnih omrežij. Poleg tega so tu še projekti, ki jih financira Evropska unija, ki pa jih podpirajo tudi korporacije, in pa projekti, ki so pravzaprav predpogoj za aktivna
omrežja – povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov.
Končna številka, koliko denarja se – posredno in neposredno –
namenja razvoju aktivnih omrežij, je torej še bistveno višja.
Ali zaradi odločitve o postopnem zapiranju jedrskih elektrarn
opažate veliko okrepitev razvoja pametnih omrežij, ne samo v
Nemčiji, morda tudi drugje?
Odločitev o zapiranju jedrskih elektrarn ustvarja izjemen pritisk
na proizvodno stran energetskega trga, Nemčija pa je v svoje
strateške dokumente zapisala, da bo do leta 2050 povečala delež
energije iz obnovljivih virov na vsaj 32 odstotkov – odvisno od zapiranja jedrskih elektrarn lahko ta delež naraste tudi do 50
odstotkov – in da bo zmanjšala porabo energije vsaj za polovico.
S povečevanjem proizvodnje iz obnovljivih virov mora biti omrežje sposobno stabilno in kakovostno uravnavati povpraševanje
in razpoložljivost energije, kar je tudi razlog, da je začela Nemčija
sistematično, na državni ravni pospeševati razvoj aktivnih omrežij. Ravno pilotni projekti, ki jih financira neposredno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, dokazujejo, da tega področja država ne želi prepuščati izključno trgu oziroma zasebni
iniciativi pa tudi ne supernacionalnim entitetam, kakršna je
Evropska unija, ampak želi aktivno vlogo odigrati sama. Tudi
druge države, ki si želijo povečati delež obnovljivih virov, so zaznale potrebo in priložnosti, ki jih prinašajo aktivna omrežja.
Energetika.NET
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Vsakič, ko se na energetskem omrežju pojavi napaka, se morajo hitreje kot blisk sprožiti avtomatski zaščitni mehanizmi. Varnostni sistemi prej kot
v 20 milisekundah ugasnejo tiste segmente omrežja, ki jih je prizadela okvara, da zaščitijo omrežje in njegove transformatorje. Siemensov inženir
dr. Goetz Neumann je izumil tehniko, s katero lahko naprava za izključevanje različnih modulov omrežja zaradi napak reagira že v eni milisekundi.
To je še posebno pomembno za aktivna omrežja.

Siemens je partner v različnih iniciativah. Zanimiv
je predvsem projekt EDISON, ki poteka na enem od
danskih otokov, kjer z močjo vetra ustvarijo kar 40odstotkov energije. Projekt preučuje možnost shranjevanja viškov energije v baterije električnih vozil,
ogromno pozornosti pa njegovi akterji posvečajo
tudi razvoju informacijske podpore za nov, bistveno
bolj odprt in demokratičen položaj na trgu.
Kdaj sicer pričakujete, da bo Nemčija dobila
pametna omrežja? Beremo namreč o težavah, ki jih
ima država – torej, da želi Poljska preprečiti uvoz
zelene elektrike iz Nemčije, medtem ko mora jug
države uvažati elektriko iz Avstrije … Kakšne so
predvidene stopnje razvoja pametnega omrežja v
Nemčiji? Katera država bi sicer lahko prva dobila
pametna omrežja?
Nemčija je ena prvih držav, ki je na področju uvajanja aktivnih omrežij že storila tudi konkretne korake, od začetka leta 2010 morajo biti namreč vse
nove stavbe opremljene s pametnimi števci z
možnostjo dvosmerne komunikacije z omrežjem.
Analitiki opažajo, da projekt še ni dal pričakovanih
rezultatov, predvsem v smislu prihrankov za končne
odjemalce, tudi odziv distributerjev in prodajalcev
energije je bil razmeroma počasen, saj ti šele razvi-
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jajo novo, dinamično cenovno politiko in tarifne
modele, ki naj bi poskrbeli za spremembe v trendih
uporabe. V strateških dokumentih Nemčija faz
razvoja aktivnih omrežij ne obravnava kot samostojne celote, ampak jih vidi v kontekstu vseh petih
strateških smernic: povečanja deleža obnovljive energije, širjenja energetskega omrežja, širjenja
zmogljivosti shranjevanja energije, varčevanja z energijo in elektrifikacije transporta ter ogrevanja.
Tudi gospod Löscher je napovedal, da se bo zaradi
umika s področja jedrske energije Siemens povsem
posvetil OVE, me drugim tudi pametnim
omrežjem. Kakšno rast načrtujete tukaj, boste šli
na kakšne nove trge ter kolikšno rast novih naročil
na račun pametnih omrežij pričakujete letos in v
naslednjih petih letih?
V poslovnem letu 2011 je imelo v strukturi prihodkov Siemensovega sektorja Energy (Energija, op. p.)
področje proizvodnje energije iz fosilnih goriv največji delež. Fosilna goriva bomo uporabljali še
dolgo, in to ne glede na razvoj metod za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Nemčija bo po
napovedih tudi v letu 2050 še vedno uporabljala vsaj
42 odstotkov energije iz fosilnih goriv, morda tudi
več, odvisno od zapiranja jedrskih elektrarn. Seveda
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Siemens je razvil rešitev za aktivna omrežja, ki deluje na
njegovi tehnologiji pametnih števcev AMIS, povezana pa
je tako s samo pametno merilno napravo kot tudi z avtomatizacijo distribucijskega omrežja. Gre za prvi primer
integracije avtomatizacije energetskih omrežij, kakovostne
distribucije energije in multimedijskih funkcij v eni aplikaciji. Na fotografiji je aplikacija za iPhone, ki kaže podatke
o porabi energije, pridobljene preko pametnega števca, in
omogoča povezovanje ali izključevanje električnih obremenitev z radijskim signalom.

Aktivna omrežja povezujejo energetsko omrežje z informacijskimi in komunikacijskimi
tehnologijami, zaradi česar postaja bolj transparentno in ga je lažje nadzorovati.

pa v Siemensu veliko vlagamo v proizvodnjo energije iz sonca in vetra. Na tem področju smo globalni vodje in položaj želimo še okrepiti. Posebno zanimivi so nam trgi BRIC. Siemens je ravno v letu
2011 pridobil prvo naročilo za vetrno elektrarno na
morju na Kitajskem, prav Kitajska pa je največji trg
za vetrno energijo na svetu. Pomemben dokaz, da si
Siemens želi okrepiti svojo dejavnost na področju
aktivnih omrežij, je tudi globalno tekmovanje zunanjih inovacij za pametna omrežja – najboljše
razvojne ali pilotne projekte, ki jih je v prvi fazi tekmovanja lahko prispeval kdor koli, v drugi fazi tekmovanja pa je predvideno predvsem sodelovanje z
univerzami, bo Siemens tudi sofinanciral ali pa bo
s predlagatelji ustanavljal skupna podjetja.
Kakšno rast trga pametnih omrežij napovedujete
za prihodnje? Kje pričakujete največjo rast?
Največja rast je realna na področju pametnih števcev
in pripadajoče infrastrukture na strani operaterjev
distribucijskega omrežja, saj so smernice Evropske
unije že dolgo znane – energijo je treba obračunavati po dejanski uporabi, zato bo nedvomno to prvi
in končnim uporabnikom najbolj očiten korak v
smeri pametnih omrežij.

Peter Tschulik je pred kratkim napovedal, da nas v
prihodnje čaka popolna elektrifikacija vozil. Kdaj bi
se to lahko zgodilo? Kolikšen delež električnih vozil
naj bi sicer bil v letu 2012 na cestah v Nemčiji?
Leta 2012 bo električnih vozil v Nemčiji še vedno
malo. Se je pa Nemčija odločila, da bo lastno
proizvodnjo električnih vozil, ki trenutno znaša približno 2000 enot letno, sistematično spodbujala: že
leta 2020 naj bi Nemčija doma proizvedla milijon
električnih vozil, do leta 2030 pa 5 milijonov vozil.
Država namerava v naslednjih letih za razvoj električnih vozil nameniti kar 500 milijonov evrov. Po
trenutnih analizah naj bi električna vozila presegla
delež enega odstotka v letu 2016, do leta 2020 pa
naj bi dosegla približno sedemodstotni delež, vendar so napovedi glede na turbulentno dogajanje v
svetovni ekonomiji izredno nehvaležne.
Kolikšen odstotek električnih vozil obstoječe
omrežje še dovoljuje, kolikšen odstotek pa bi že
predstavljal tveganje? Se v Nemčiji že približujete
temu?
Glede na trenutno rabo električnih vozil, ki se jo
spodbuja predvsem za namene pilotnih in razvojnih projektov, to še ne predstavlja resne nevarnosti
za stabilnost omrežja.
I
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Černobil
– kraj, kjer je šlo vse narobe
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

Piše se leto 1970. Le tri kilometre stran od černobilske
nuklearke, natančneje takratnih blokov 1 in 2, ki sta
bila zgrajena istega leta, skoraj z danes na jutri zrase
naselje Pripyat, namenjeno zaposlenim v jedrski
elektrarni in njihovim družinam. Vseskozi razvijajoči
se kraj, v katerem je v nadstandardnih stanovanjih
bivalo približno 50 tisoč ljudi, se je po šestnajstih letih
udobnega življenja veselil tudi novega zabaviščnega
parka, ki je našel mesto v neposredni bližini glavnega
trga. Toda dva dneva, preden so park odprli, se je
Pripyat v le treh urah spremenil v mesto duhov,
sosednji Černobil pa v kraj, »kjer je šlo vse narobe« …

Ob vhodu v černobilski kompleks – ta zaseda več kot 2.000
kvadratnih kilometrov ali desetino Slovenije – je treba skozi precejšnjo proceduro. Ne le, da je treba svoj prihod najaviti vnaprej,
tudi na vstopni točki se je treba pripraviti na čakanje in primerjavo osebka s fotografijo na potnem listu. Fotografiranje ni dovoljeno. Ob vstopu v Černobil, ki sicer leži le dvajset kilometrov
stran od beloruske meje, je drugače; fotografiranje je mogoče,
se pa zato fotografskemu očesu ponujajo prizori, ki jih je mogoče najti le še v kakšni filmski puščavi, namenjeni jedrskim
poskusom. Tako je tudi mešanica fotoreporterske navdušenosti
in žalostne podobe černobilskega okolja 25 let po jedrski nesreči
povsem neopisljiva.

Jedrska tragedija

Černobil je imel pred nesrečo 12.500 prebivalcev, v celotnem černobilskem kompleksu, ki se razteza v radiju 30 km od elektrarne, pa je živelo
med 115 in 135 tisoč ljudi. Danes tam živi le peščica povratnikov, na
delovno mesto v elektrarno in na nadzorne točke okoli nje pa se vozi več
sto ljudi.

Blok 4 v simbolnem objemu kamnite roke.

Ob obisku spečega jedrskega kompleksa (spečega, ker v njem še
vedno dela stotine ljudi) se ni težko vrniti v čas, ko se je Černobilu in sosednjemu Pripyatu pisala svetla prihodnost. Leta
1986, ko so štirje jedrski bloki – dva iz začetka sedemdesetih
in dva iz leta 1983 – zagotavljali desetino električne energije v
Ukrajini in s tem tvorili največje energetske kapacitete v takratni
Sovjetski zvezi, sta poleg štirih »bratov« pospešeno rasla še dva
1000-megavatna reaktorja. Severovzhodno od elektrarne poleg
reke Pripyat je tudi že nastajalo umetno jezero, namenjeno hlajenju reaktorjev. Če tistega poznoaprilskega dne leta 1986, ko
so z rutinsko zaustavitvijo četrtega reaktorja ugotavljali, kako
dolgo po ustavitvi bi se turbine še vrtele in zagotavljale energijo
za glavno črpalko, ne bi moč upadla z nepredvideno hitrostjo in
reaktor pod izjemnim pritiskom ne bi zašel v povsem nestabilno stanje, bi ta – kot se je zdelo – graciozna elektrarna verjetno
delovala še danes (blok 3 je bil ugasnjen decembra 2000). Tako
pa je pritisk z vrha reaktorja odnesel 1000-tonsko ploščo, pretrgal gorivne kanale in zmedel vse nadzorne sisteme. Obenem se
je para razširila po jedru reaktorja, to pa je privedlo do eksplozije, ki je sprostila fizijsko materijo v ozračje. Dve do tri sekunde
pozneje naj bi druga eksplozija butnila delce iz gorivnih
kanalov; »naj bi« zato, ker si strokovnjaki še danes niso enotni
glede izvora te eksplozije.
Energetika.NET
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Z vojaškimi tanki so skušali sanirati območje po jedrski nesreči. Vodič
prikazuje, kako se sevanje povečuje s približevanjem detektorja tankovim
gosenicam.

Zabaviščni park v neposredni bližini glavnega trga ni nikoli dočakal svojih pravih obiskovalcev.

Na mestu sta umrla dva delavca, zaradi izpostavljenosti radioaktivnosti, ki so jo intenzivno razširili v okolje ognjeni zublji
po eksploziji, pa še 25 gasilcev iz černobilske in pripyjatske
gasilske postaje, ki so prihiteli na kraj nesreče. Ti so s svojim
ukrepanjem – v reaktor so s črpalkami vtiskali kar 200 do 300

ton vode na uro – rešili stotine življenj, še danes poudarjajo
vodiči po černobilskem kompleksu, katerega ogled tako v prvi
fazi vključuje prav poklonitev spomeniku gasilskih junakov . Od
drugega do desetega dne po nesreči so z namenom, da bi
zadušili plamen in omejili sevanje, na gorečo sredico s helikop-

Po območju vozijo lokalni avtobusi, vse več pa je tudi turističnih avtobusov, menda celo več
dnevno.
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V mesto duhov, Pripyat, se nikdar ni nihče vrnil.
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Zdi se nemogoče, a je res: zgolj kamniti zid
zmanjšuje sevanje iz jedrskega objekta; ob premiku detektorja za kamen se zaznani milisiverti
zmanjšajo.
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Ogled vključuje tudi poklonitev spomeniku gasilskih junakov.

Do jedrske elektrarne vodijo pravcata daljnovodna polja.

Ni pozabljeno le mesto Pripyat, pozabljena je tudi istoimenska reka, na
kateri spijo »ladje duhov«.

terjev stresli še približno 5.000 ton bora, dolomita, proda, ilovice
in svinca, v saniranju pa je sodelovalo več sto tisoč – nekateri
navajajo 200, spet drugi pa kar 800 tisoč – ljudi iz celotne Sovjetske zveze.

Dobro voljo ohranja tudi ob vožnji po glavni – Leninovi ulici v
Pripyat, ki jo spremljajo ne le propadajoče hiše kot v Černobilu,
ampak ogromna blokovska naselja in divja travno-drevesna poraščenost, kjer drevesa celo objemajo ulične svetilke in mah
golta asfalt. »Tam pod tistimi stanovanji je bila trgovina s pohištvom,« pokaže na očitno nekdaj rdeče-sivi blok ob glavnem
trgu v Pripyatu. »Tam pa hotel in tam restavracija!« Zakaj velja
prepoved vstopa v objekte, pa nazorno pojasni pogled na kulturni dom, kjer je sicer še vedno videti neverjetno ohranjene
slike in portrete, ki pa očitno bolje kljubujejo brezčasju in
razmeram, ki vladajo v tem mestu duhov. Ta ne nosi zaman tega
nadimka, saj tudi sprehod do bližnjega zabaviščnega parka, ki
ni dočakal niti dneva otvoritve, nehote povzroči mravljince.
Kljub vsemu pa država nima nobene strategije za dano območje.
Na vprašanje o tem vodič odgovori, da ni kaj spremeniti, ker
imajo v elektrarni ljudje še vedno delovna mesta, saj da je treba
skrbeti za ohranjanje omejene ravni sevanja. Tako bodo očitno
to, od vseh pozabljeno območje še naprej objemala zgolj drevesa
in bujna travja, ptičje petje pa bo še naprej preglašalo zvok
detektorja radioaktivnosti.
I

Norost ali podjetnost?
Ni neznanka le število reševalcev, neznano ostaja tudi število
umrlih zaradi posledic sevanja, potrdi tudi vodič po Černobilu.
»To je bila Sovjetska zveza,« ponazori, doda pa tudi, da so tudi
danes zaposleni, ki delajo v elektrarni, še tri leta po preteku trajanja pogodbe o zaposlitvi zavezani k molčečnosti o svojem
delu. So pa, nadaljuje mladi Ukrajinec, ki osebno vidi v delu
černobilskega vodiča zanimivo in privlačno delo ter možnost
boljšega zaslužka (njegova plača precej presega povprečno
plačo v Ukrajini), zato zaposleni deležni rednih in zelo pogostih
zdravniških pregledov in merjenj radiacije. »Poleg tega delamo
le 15 dni v mesecu, medtem ko drugi zaposleni v kompleksu
prihajajo na delo trikrat tedensko, preostale štiri dni pa so
doma,« se zasmeji, ko prizna, da mu doma pravijo, da je nor, da
opravlja tako delo.
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Upravljanje z jedrskimi
odpadki na Švedskem
Alenka Žumbar

Speči radioaktivni odpadki, zaenkrat le nizko- in
srednjeradioaktivni (NSRAO), v prvi državi na svetu
s trajnim odlagališčem za tovrstne odpadke počivajo v
kamnitih nedrjih Forsmarka, ki je dobri dve uri oddaljen
od švedske prestolnice. V Forsmarku, ki ga poleg
naravnost pravljičnih hišk bogati tudi najmočnejša
jedrska elektrarna na Švedskem – ta letno proizvede
med 20 in 25 megavatnih ur električne energije, pravijo,
da je upravljanje z jedrskimi odpadki povsem nekaj
drugega kot pa proizvodnja jedrske električne energije …

Podzemno odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke Forsmark na Švedskem, ki sega 460 metrov v globino, dolžina podzemnih
tunelov pa je 3.600 metrov. (FOTO: www.skb.se)
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»Družba SKB je švedska družba za menedžiranje oziroma
upravljanje z jedrskim gorivom in odpadki,« je podjetje predstavila Erica A. Wallin; njena sodelavka Inger Nordholm, prav
tako iz komunikacijskega oddelka družbe, pa je dodala, da je to
čisto nekaj drugega, kot je proizvodnja jedrske energije. »To v
Forsmarku strogo ločujemo in tako tudi tisti del lokalnega prebivalstva, ki jedrski opciji morebiti nasprotuje, med katerimi je
celo župan, pristaja na prisotnost odlagališča jedrskih odpadkov “na njihovem vrtu”. Kako to? »Ker so to pač odpadki, ki smo
jih proizvedli mi zaradi naših potreb in za katere moramo prav
zato tudi sami poskrbeti, ne pa jih prepuščati našim potomcem,« jedrnato odgovori Wallinova. Nordholmova doda, da so
sicer učinki tega objekta, ki na vzhodu Švedske deluje že domala tri desetletja, zelo široki. Prinašajo ekonomske koristi
zaradi dobre kupne moči v teh krajih in zaradi skrbi za dobro
počutje, saj ljudje zaradi lokalnih zaposlitev ostajajo doma in
prispevajo k razvoju svojega kraja. Tako tudi lokalna skupnost
nima neposrednih koristi, ampak posredne, saj davkoplačevalci
ostajajo doma – za razliko od Slovenije, kjer bo lokalna skupnost
zaradi takega objekta v njihovi bližini dobivala nadomestilo za
omejeno rabo prostora oziroma rento.
Švedi imajo tudi to prednost, da takšnemu objektu, ki počiva
petdeset metrov pod Baltikom, ustreza tudi geološka struktura
tal. Trdnost kamnin in tudi človekova skrbnost in nadzor torej
skrbijo za to, da v odlagališče morska voda skoraj ne pronica,
kar pa je morskih kapljic, niso nevarne. Bolj se upravljavci odlagališča bojijo ognja. »Toda v vseh tridesetih letih, odkar imamo
odlagališče, nismo imeli resnega alarma. No, ta je pravzaprav
bil; v Forsmarku smo se sprva ustrašili, da se je radioaktivnost
sprožila pri nas, vendar je šlo za černobilsko nesrečo in tako je
svet tudi izvedel zanjo,« pojasni Wallinova.
V SKB-ju kljub temu, da imajo za seboj že 40 let aktivnih
raziskav in razvoja na področju upravljanja z jedrskimi odpadki,
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ostajajo skromni; z veseljem svoje dosežke predstavijo obiskovalcu (tudi samo dvema novinarjema z Energetike.NET, zaradi
katerih so za tri ure podaljšali svoj delovni dan in samo za njiju
odprli in jima razkazali podzemno odlagališče). »Tako pač je,
to je naše delo in to dolgujemo zanamcem,« pravi tudi direktor SKB-jevega sektorja za upravljanje z odlagališčem Stefan
Romedahl. Podjetje, ki šteje 430 zaposlenih, od tega pa se 25
ljudi že ukvarja z načrtovanjem gradnje trajnega odlagališča
izrabljenega jedrskega goriva pol kilometra pod morjem, za kar
so marca 2011 tudi oddali vlogo za pridobitev koncesije, z gradnjo pa bodo tako predvidoma začeli leta 2016, se še kako zaveda
pomena komunikacije. »Ničkolikokrat smo ljudem že pojasnjevali, da bodo kljub novemu objektu še vedno lahko prosto
uživali na zunanjih površinah, lovci bodo še vedno lahko lovili
lose in počitnikarji šotorili,« pravi vodja komunikacijskega oddelka Inger Nordholm, ki tudi sama živi v tem okolju in je tako
opravila nešteto nadur kar na domovih svojih sokrajanov. Tako
niti ne čudi, da SKB v Forsmarku (objekte ima tudi v bližnjem
Oskarshamnu) letno obišče kar 10 tisoč obiskovalcev s celega
sveta.
Zaradi podobnosti švedskega odlagališča in načrtovanega odlagališča NSRAO na slovenskih tleh pa so s Švedi v stiku tudi
slovenski strokovnjaki z domače Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO). Kot so nam pojasnili na ARAO, je podobnost
koncepta švedskega in slovenskega odlagališča v tem, da je v
obeh za odlaganje odpadkov predviden silos, obe odlagališči pa
sta oz. bosta v nasičeni coni in pod nivojem podzemne vode; v

Foto: Alenka Žumbar

Zgrajeno bo tudi trajno odlagališče za izrabljeno jedrsko gorivo.

Vhodni del podzemnega odlagališča NSRAO se začne s stalno razstavo.
Navadno je to tudi edini del podzemnega prostora, ki ga lahko obiščejo
zunanji obiskovalci.
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Novinar Energetike.NET Martin Kerin ob časovnici, ki prikazuje, da je v
jeziku jedrskih odpadkov eno stoletje dolgo le en centimeter.

švedskem primeru gre za morje, v slovenskem pa za podtalnico.
Podobnosti so tudi v odlaganju in uporabi sistema več zaporednih pregrad, saj bodo odpadki v obeh primerih odloženi v
kovinske sode, ki bodo vloženi v betonske kontejnerje. Na
Švedskem se odpadki odlagajo tudi v kovinske kontejnerje, prostor okoli teh odpadkov pa zapolnjujejo s polnilnim materialom.

Zadnjo pregrado predstavlja geološka sestava tal oz. zemljina, v
katero so odpadki odloženi. Razlika bo tudi v tem, da Švedi
dovažajo odpadke po dostopnem tunelu, v Sloveniji pa jih bodo
odlagali s površine, kar je, kot zatrjujejo na ARAO, tudi ceneje
(VEČ v intervjuju z direktorjem ARAO Vladislavom Krošljem
na strani 44).
I

Foto: Alenka Žumbar

Vhod v enega od štirih prostorov s trajno odloženimi nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki (NSRAO).

Foto: Alenka Žumbar

Osrednji del stalne razstave predstavlja model, v kakršnega bodo odlagali izrabljeno jedrsko gorivo. Ko bodo v železni ovoj odložili gorivo, ga
bodo oblekli še v poseben jekleni sod in ga položili v betonski oklep 500
metrov pod zemljo.
Levo: Takole so videti trajno odloženi NSRAO (v ozadju) in čakajoči
odpadki v kontejnerjih. Ko odpadki prispejo v odlagališče, jih običajno
razložijo že v enem dnevu.

Foto: www.skb.se

Foto: Alenka Žumbar

Direktor SKB-jevega oddelka za upravljanje z odpadki Stefan Romedahl,
ki je ta položaj zasedel sredi leta 2010, odkrito pove, da menedžiranje z
odpadki na Švedskem plačajo porabniki električne energije, saj se za eno
kilovatno uro električne energije iz nukleark v namenski sklad za odpadke
nameni od 0,01 do 0,02 švedske krone (1 EUR = 9 SEK). Leta 2010 se je
tako v sklad nateklo 43 milijard švedskih kron.
Približno milijardo evrov so namenili tudi za ukrepe, povezane z ohranitvijo habitata žabe, ki so jo sicer na območje Forsmarka naselili v osemdesetih letih. Na fotografiji je utrinek s stalne razstave o ravnanju z
NSRAO v povsem novi SKB-jevi stavbi.

NSRAO iz vseh švedskih nukleark v Forsmark prevaža ladja, saj vse nuklearke ležijo ob Baltskem morju. V Forsmark letno pripelje približno
dvanajst ladij, zadnja je v letu 2011 priplula v začetku decembra, prvo pa
je leta 2012 pričakovati februarja.
Odpadke avtomatsko odlaga prav za SKB narejeno tovorno vozilo. Ko bo
zgrajeno odlagališče VRAO, bodo kupili še eno.

Energetika.NET

59

energetika.net5_8k.qxp:Layout 1

1/16/12

4:08 PM

Page 60

Industrijska reportaža

Malo mesto raziskav,
cevovodov in koles

Foto: arhiv BASF

Alenka Žumbar

Ni težko verjeti, da v industrijskem
kompleksu največjega kemičnega giganta
na svetu, nemške družbe BASF, v sicer
majhnem Ludwigshafnu, ki ga prepreda
več kot 2.000 kilometrov cevovodov in
štiri redne avtobusne proge, v njem pa
so tudi tri železniške postaje potniškega
prometa – tovorni tu niti ne šteje –,
nastajajo surovine in materiali, potrebni
v prav vseh segmentih človekovega
življenja: od zdravja in prehrane,
gradbeništva, mobilnosti in komunikacij,
do energetike pa, če gremo v detajle, do
igrač, kozmetike in ogljikovega dioksida
v kokakoli.
Ko se človek pripelje v Ludwigshafen, ga BASF
»pozdravi« že na obcestnih usmerjevalnih tablah,
kjer lahko izbere pot v center mesta ali pa v to
pravcato malo mesto nemškega kemičnega velikana. Malo mesto že zato, ker je v njegovem
središču poleg pekarne, pošte in znanstvene knjižnice celo brivnica. Predvsem pa zato, ker v njem
življenje nikoli ne ugasne. BASF zaposluje približno 8.000 ljudi, posredno (preko povezanih
družb) pa zagotavlja delovna mesta približno 40
tisoč ljudem.
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Amonijakova cesta, jogurtovi lončki in
trajnostni razvoj
Območje, ki se razprostira na desetih kvadratnih
kilometrih, od njegovega juga do njegovega severa
pa je 6,5-kilometrska linija, zapolnjujejo ne le kilometrske kolesarske trase – ocenjujejo, da po mestu
»vozi« približno 15 tisoč koles, prevažanje s kolesi
je namreč za delavce najbolj praktično –, ampak
kar dva tisoč stavb, od tega okoli 160 tovarn in dva
tisoč kilometrov cevovodov. Ti so tudi glavno ožilje
celotnega kompleksa, saj povezujejo objekte med
seboj in skrbijo za prenos proizvodov in energije,
ki je v BASF-u življenjskega pomena, nam pove
vodič, sicer upokojeni BASF-ov delavec. Ko se peljemo po Amoniakstrasse (Amonijakova cesta) in
prečkamo Metanolstrasse (Metanolova cesta), še
prej pa smo se zapeljali po Silostrasse (Silosna
cesta), pokaže na objekt z napisom PolyStyrol Fabrik (tovarna polistirola): »Tule se izdeluje material
za jogurtove lončke pa tudi za hišno izolacijo.«
Velja omeniti, da je družba podrobno opredelila
tudi svoj prispevek k trajnostnemu razvoju, ki ne
vključuje le energetsko učinkovitih rešitev v industriji in prometu ter na področju proizvodnje
obnovljive energije, temveč tudi programe za energetsko učinkovito oziroma pasivno gradnjo. Je pa
seveda kompleks v Ludwigshafnu ob obrežju Rena
tudi sam ogromen porabnik energije. Vanj namreč poleg 46 tovornih vlakov s približno 800 vagoni in številnih tovornjakov dnevno pripelje tudi
približno dvajset ladij. Letno porabi približno dva
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milijona ton nafte – pripeljejo jo z ladjami, predelujejo pa jo v lastnih rafinerijah –, 2.500 kubičnih metrov pare, 15 % je proizvedejo sami, in
toliko zemeljskega plina, da se trasa ruskega plinovoda konča prav v osrednjem delu kompleksa.

Sežigalnica odpadkov kot »turistična
atrakcija«
Vodič poleg ene najstarejših tovarn v malem mestu
– Indigo Fabrik (tovarna indiga) iz leta 1898 –
ponosno predstavi tudi BASF-ovo sežigalnico odpadkov. Najkompleksnejši objekt v coni, do katerega pospremijo številni »velikani«, iz katerih se
valijo gosti parni oblaki, je »kriv« za sežig skorajda
vseh, tudi strupenih odpadkov, izjema so le eksplozivni. S pomočjo sežigalnice, ki je pogosto
končni cilj številnih tujih energetskih strokovnjakov, pa si zagotovijo tudi 5 do 10 odstotkov vse
potrebne električne moči (6 MW). Pred petimi ali
desetimi desetletji so, pove vodič, na tono proizvedenih izdelkov oz. surovin proizvedli tudi približno
120 kilogramov emisij toplogrednih plinov. Danes
izpustijo v zrak le še 1,2 kilograma emisij na tono
proizvoda. »So pa vlaganja v varovanje okolja izjemno visoka; BASF letno za to nameni približno
500 milijonov evrov,« prida vodič. Za primerjavo:
lani je družba za raziskave in razvoj namenila 1,5
milijarde evrov, leto prej pa je njena celotna prodaja presegla 50 milijard evrov.
Ko se peljemo mimo tovarne melamina, ki je
nujen za močno plastiko, vodič pokaže na Xpor

Fabrik in nagovori predvsem predstavnice ženskega spola: »Tule letno izdelajo približno 40 tisoč ton
arom, ki jih vonjamo v pralnih praških, detergentih, milih in drugi kozmetiki.« Da je nujna čistoča,
potrjuje dejstvo, da v kompleksu izdelujejo tudi
materiale za embalažo za živila in otroške igrače.
»Tako imamo v BASF-u tudi lasten čistilni sistem,
skozi katerega dnevno »spustimo« približno 800
cistern.«

Mehurčki, dimniki in tisoče lučk
Pazijo, zatrjuje vodič, tudi na druge morebitne
grožnje. Tako denimo Ren pred kontaminacijo
varuje sistem, ki ob urgiranju prevzame vlogo
nekakšnega jezu. »Odzivni čas v primeru nuje
je triminuten.« Ko že zapuščamo industrijsko
mesto, v katerem sta fotografiranje in snemanje
strogo prepovedana, se navdušen obrne še proti
tovarni ogljikovega dioksida in nam pojasni, da
tam nastajajo »mehurčki« za kokakolo in mineralno vodo, tovarno vodika v bližini pa oceni kot
potencial za nadaljnji razvoj, saj vodik, ki ga v
BASF-u s pomočjo plina proizvajajo iz pare, »omogoča tudi še kaj drugega kot le industrijsko rabo«.
Ob odhodu iz tega industrijskega mesteca tisočerih luči in dimnikov, kot se zdi z daljave, nas pozdravita »samo« še skorajda zasebna BASF-ova
bencinska črpalka, kjer točijo praktično le zaposleni v tej kemični družbi, in ogromna parkirna
hiša, kot jih vidimo ob manjših letališčih.
I
Energetika.NET
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CERN

Foto: Alenka Žumbar

Energetska reportaža

– središče jedrske fizike, kjer je vse mogoče
Besedilo: Alenka Žumbar, foto: Alenka Žumbar in arhiv CERN-a

Po CERN-ovem trkalniku delci potujejo s skorajda svetlobno
hitrostjo, po številu trkov pa so v CERN-u tudi že prehiteli svojega
tekmeca – bostonski mednarodni inštitut (International Institute of Boston), medtem ko se nekateri njihovi raziskovalci še
vedno odkrivajo napake pri rezultatih italijanskega poskusa v
Gran Sassu, v katerem so italijanski znanstveniki izmerili hitrost
nevtrinov, ki presega svetlobno. Kajti če je to res in obstaja hitrost
nad svetlobno, potem je treba zavreči malo morje raziskav in
definicij od Einsteinove teorije relativnosti dalje, lahko izve
obiskovalec CERN-a že v vstopnem središču za obiskovalce –
ATLAS-u (ATLAS je akronim za A Toroidal LHC ApparatuS),
pod katerim se začne tudi neverjetno potovanje osnovnih delcev.

Slovenski prispevek: BCM in BLM
»Slovenski raziskovalci pod vodstvom prof. dr. Marko Mikuža
sodelujemo pri razvoju detektorjev za trkalnik LHC. Soodgovorni smo za za detektorja BCM in BLM v sklopu eksperimenta
ATLAS. Sodelovali pa bomo tudi pri razvoju detektorja DBM,«
pove slovenski raziskovalec v CERN-u Aleš Svetek z Instituta
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VIR: http://cdsweb.cern.ch

Domala tri ure vožnje z vlakom od finančnega
središča Švice – Züricha, na obrobju diplomatskega
središča te države – Ženeve, je v radiju, ki ga objema
27 kilometrov dolg trkalnik, mednarodno
raziskovalno območje, kjer se znanstveniki vseh
generacij z vsega sveta vračajo k osnovnemu
vprašanju, kako je prišlo do velikega poka. V ta namen
po CERN-ovem trkalniku LHC večino leta s skorajda
svetlobno hitrostjo krožijo elektromagnetni delci, ki
trčijo tudi do 40 milijonkrat na sekundo …

CERN – evropska organizacija za jedrske raziskave (European Organization for Nuclear Research), katere okrajšano ime izhaja iz francoskega
imena Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, ustanovljena pa je
bila leta 1952, je eden največjih in uglednih središč za znanstvene
raziskave. Več kot 3.000 znanstvenikov z vsega sveta se v CERN-u ukvarja s temeljno fiziko in z iskanjem odgovorov na vprašanja, kaj je
vesolje, iz česa je in kako deluje. Prvo Nobelovo nagrado za fiziko sta dobila CERN-ova znanstvenika Carlo Rubbia in Simon Van leta 1984.

Jožef Stefan. Čeprav je govoril slovensko, je bilo njegove znanstvene besede težko razumeti. A gremo lepo po vrsti ...
BCM (beam condition monitor) predstavlja detektor, katerega
funkcija je spremljanje kakovosti curka protonov. »Prvotno je
bil načrtovan kot varnostna naprava. S pomočjo spremljanja
izgub protonskega žarka v diamantnih senzorjih lahko sklepa na
morebitno nevarnost in v izjemnem primeru zaprosi za prekinitev žarka ter tako varuje notranje dele eksperimenta ATLAS.
Poleg varnostne funkcije je njegova namensko narejena elektronska obdelava podatkov omogočila razširitev sistema tako,
da prispeva tudi meritev luminoznosti. Luminoznost nam pove,
kako pogosti so trki posameznih delcev na mestu, kjer trkata
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V sklopu nadgradnje eksperimenta ATLAS pa je v pripravi tudi nov detektor, ki bo vgrajen v prihodnjem letu – Diamond Beam Monitor (DBM),« nam je pojasnil Svetek, ko smo vstopili v ATLAS
center za obiskovalce – vanj letno vstopi kar okoli 50.000 obiskovalcev –, pod katerim se sto
metrov pod zemeljsko površino izvaja “eksperiment ATLAS”.

dva žarka. BCM je bil leta 2011 izbran kot najboljši merilec luminoznosti znotraj eksperimenta ATLAS. Poleg detektorja BCM
smo v eksperiment ATLAS vgradili še detektor BLM (beam loss
monitor), ki deluje kot dodatna varnostna naprava.
V eksperimentih ATLAS, CMS pa tudi LHCb preučujejo predvsem trke med protoni. Eksperiment ALICE je namenjen predvsem preučevanju trkov med ioni, v središču LHC pa se išče
simetrijo med materijo in antimaterijo, naniza Stanislav Nemecek, ki kar bruha podatke, kot je recimo, da je bil tunel uporabljen, preden so vanj vstavili ogromni trkalnik LHC, in da
sedaj v slednjem prihaja tudi do 40 milijonov trkov na sekundo
ali pa da je energija posameznega protona ekvivalentna energiji
enega komarja, medtem ko je energija sto milijard protonov
že ekvivalentna vlaku, ki vozi 160 kilometrov na uro. Ali pa da
žarek prepotuje celotno 27-kilometrsko pot predora več kot
11.000-krat na sekundo in tako naprej ...
Nemecek pa tudi drugi njegovi kolegi iz CERN-a ne skrivajo
zadovoljstva, da je v CERN-u ali natančneje, v trkalniku LHC,
možno pospeševati do 2.808 gruč protonov v enem žarku (pri
čemer eno gručo protonov sestavlja do 1,15 × 1011 protonov), s
širokim nasmehom na ustih pa tudi navrže, da je eden izmed
štirih eksperimentov (to so tako imenovani mikroskopi za delce,
op. p.) trkalnika LHC, ATLAS eksperiment, širok 25 metrov in
dolg 46 metrov, njegova teža pa je 7.000 ton, kar je enako
Eifelovemu stolpu.

Vse se je začelo leta 1959 ...
Če odmislimo veliki pok, ki naj bi se zgodil pred 13 milijardami
let, je pod mogočnim in strukturno trdnim obličjem švicarskih
Alp, tik ob francoski meji, leta 1959 zraslo prvo raziskovalno
središče PS, nato v sedemdesetih letih Booster in ob koncu
osemdesetih Isolde, v vseh pa so se ukvarjali z iskanjem odgovorov na osnovna vprašanja človeštva, kako smo nastali. Tako ne
čudi, da med ekskurzijo po CERN-u obiskovalec naleti na slike
Platona pa Kopernika in seveda Einsteina. Leta 2008 pa je bil

Veliki hadronski trkalnik (angleško Large Hadron
Collider – LHC) je kompleks pospeševalnika
električno nabitih osnovnih delcev in je namenjen za trkanje nasprotnih tokov (žarkov)
protonov z zelo veliko kinetično energijo. Glavni
cilj je raziskovanje veljavnosti in omejitev standardnega modela, trenutno veljavne teoretične
slike v fiziki osnovnih delcev. VIR: Wikipedia

zgrajen današnji veliki hadronski trkalnik (LHC), ki ga torej sestavljajo eksperimenti ATLAS, CMS, LHCb in ALICE. Od omenjenih štirih so danes trije eksperimenti na francoski strani in le
eden – največji, ATLAS – na švicarski.
»Ste vedeli, da človek, ko pogleda v nebo, vidi komaj štiri odstotke vesoljske materije?« preskoči veseli znanstvenik Nemecek
na razlago energije v vesolju. »Nekaj čez dvajset odstotkov je
galaksija, drugo pa je le energija,« se zasmeji. Toda “klasična
energija” je v CERN-u postranskega pomena, četudi nekateri
njegovi znanstveniki že sodelujejo pri projektu ITER v sosednji
Franciji. Kot pravi Mirko Pojer, so tudi magnetno resonanco v
CERN-u odkrili nenadejano, danes pa je z njeno pomočjo
rešenih verjetno stotine življenj. »V svetu je prav zaradi medicinskih namenov več kot 15.000 pospeševalnikov,« doda. In to
vse zaradi nekega znanstvenega objekta iz leta 1959 ...

Magnetno sevanje, cevi in črne luknje
Močna, elektromagnetna in šibka energija – to je Biblija za
fizike, lahko med drugim izvemo v CERN-u. A ker je v trkalniku
hkrati z visokim elektromagnetnim sevanjem neverjetno nizka
temperatura, ki sega daleč pod ničlo, morajo biti tudi cevi, ki
sestavljajo izjemni sistem sto metrov pod Zemljo, iz prav posebnih materialov. V ATLAS-u, denimo, je vgrajen sistem popolnoma brez železa. Na svetu je le nekaj proizvajalcev, ki so sposobni proizvesti za CERN primerno opremo. »Vse jih povabimo
k oddaji ponudb na razpise, a navadno se jih prijavi le peščica,
tisti, ki ostanejo, pa izdelajoo opremo po naših zelo natančnih
zahtevah in standardih,« nam pove Louis Walckiers. V CERNu je zaposlen že 35 let in – potem ko nam je navdušeno predstavil objekt, kjer testirajo vso opremo in cevi – ne moremo mimo
vprašanja, ali si je pred toliko leti predstavljal, kaj bo CERN
danes. »Ne, nikdar!« se široko zasmeji.
Energetika.NET
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In kaj dela skoraj 8.000 znanstvenikov z vsega sveta in 2.600
redno zaposlenih na največjem evropskem raziskovalnem območju 24 ur na dan, 7 dni na teden? No, toliko delajo le tisti z doktorati ali najmanj inženirsko diplomo. »Spremljajo stanje žarka.
Če pride do kakršnekoli anomalije oziroma deviacije, je treba
trkalnik ustaviti. Včasih je treba sistem ohladiti in ga potem spet
ogreti, kar lahko traja tudi leto dni,« odgovarja Mirko Pojer.
Je tudi kakšna nevarnost? »V CERN-u imamo vse pod nadzorom in če mislite na črne luknje, so to mikro črne luknje, ki niso nevarne,« brž odgovori Stanislav Nemecek, njegov kolega Pojer
pa dodaja, da v CERN-u nevarnosti ni. Knjig, kot je Digitalna
trdnjava Dana Browna, pa raje ne komentira, smeje pove. »Torej
nimate vodikovega letala, ki bi letelo med Ženevo in Zürichom?«
ga vprašamo. »Uradno ne,« se spet zasmeji.

VIR: http://cdsweb.cern.ch

Čoln v steklenici in paralelni svet
CERN-ovi znanstveniki so neizmerno ponosni na nadgradnjo
trkalnika, ki so jo končali leta 2005, ko so v raziskovalno nedrje
švicarskih globin položili zadnji stotonski del opreme, s katerim
se je število cevi pod zemljo zaokrožilo na dva tisoč. »Kot bi polagali čoln v steklenico,« ponazori vlaganje zadnjega kosa
opreme prijetni glas s 3D filma
o trkalniku »To bo sedaj spet
za 35 let, Evropa pa je zopet dokazala, da je vodilna v raziskavah na področju fizike,« navrže Nemecek.
A če je poglavitno vprašanje, ki se ga lotevajo v CERN-u, kako je
nastal veliki pok, in je recimo tudi energija, od katere je danes
odvisen razviti svet – mimogrede, tudi CERN, ki po izpadu elektrike potrebuje najmanj pol dneva za vzpostavitev poprejšnjega
stanja –, postranskega pomena, kaj je praktični del njihovega
dela? Morda stvaritev paralelnega sveta? »Zakaj pa ne?« se spet
zasmeji Mirko Pojer. »Mar ne bi bilo razburljivo vedeti, kako
smo nastali?« še navrže in pokaže na številne monitorje v glavni
sobi CERN-ovega nadzornega centra. »Mi lahko pokažete vsaj
dva monitorja, ki kažeta enake podatke?« se odzove na vprašanje,
zakaj toliko monitorjev, ljudi pa znatno manj. Ne, seveda ne ...
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Glavna nadzorna soba. .Zdaj je v
CERN včlanjenih dvajset evropskih
držav, v njem je tudi približno
2.600 zaposlenih, poleg njih pa pri
raziskovanju sodeluje še okrog
7.900 znanstvenikov in inženirjev
z vsega sveta.
VIR: http://cdsweb.cern.ch

Trkalnik je trenutno največji pospeševalnik. Prav tako je zmožen doseči
največje energije. Leži v krožnem tunelu z obsegom 27 kilometrov, 50 do
175 metrov pod zemljo. 3,8 metre širok betonski tunel, ki so ga zgradili
med letoma 1983 in 1988, so prej uporabljali za veliki elektronski-pozitronski trkalnik (LEP). VIR: Wikipedia

Tunel trkalnika je sestavljen iz dveh med seboj vzporednih žarkovnih
cevi, ki se sekata na štirih mestih. Vsaka vsebuje protonski žarek, ki potuje v nasprotnih smereh okrog obroča. 1232 dipolnih magnetov skrbi, da
je krožna pot žarkov pravilna, 392 dodatnih kvadrupolnih magnetov pa
za fokusiranje žarkov, da so možnosti interakcije med delci na štirih
mestih, kjer se žarka sekata, nadvse velike. Vsega skupaj je nameščenih
1600 superprevodnih magnetov z maso 27 ton. Za ohranjanje operativne
temperature magnetov 1,9 Kelvina potrebujejo približno 96 ton kapljevinskega helija. Zaradi tega je trkalnik največja kriogenska naprava pri
temperaturi kapljevinskega helija na svetu. VIR: Wikipedia

Foto: Alenka Žumbar

Protoni potujejo s svetlobno hitrostjo, za obhod 27-kilometrske cevi
pa potrebujejo le 90 milijonink
sekunde.

Foto: Alenka Žumbar

VIR: http://cdsweb.cern.ch
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VIR: http://cdsweb.cern.ch
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Vse te podatke pa vestno shranjujejo in obdelujejo v CERNovem LHC informacijskem centru. Letno tako shranijo kar 15
milijonov gigabajtov, kar je enako kar dvajset kilometrov
visokemu “stolpiču” naloženih CD-jev. In medtem ko so še v
devetdesetih letih lahko shranili “le” 5.000 gigabajtov, jih danes
shranijo 15 milijonov, kar je kar 3.000-kratno povečanje v dveh
desetletjih, navdušeno pove Guiseppe Lo Presti. Danes je tudi
posamezni računalnik v informacijskem centru približno
2.000-krat močnejši, kot je bil ob začetku LHC informacijskega
centra. Tolikšno procesno moč pa je treba tudi ustrezno hladiti
in tudi zato raba energije v CERN-u narašča, čeravno jo skušajo
omejevati z nakupom zmogljivejših in energetsko učinkovitejših računalnikov vsaki dve leti, še pravi Lo Presti ob naši sklenitvi obiska v CERN-u.
I
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Proizvodnja papirja
je energetsko
intenzivna panoga
Besedilo in fotografije: Mateja Kegel

Skrb za naravno okolje je ena od prioritet podjetja
Paloma, družbe z več kot 138-letno tradicijo na
področju proizvodnje in trženja higienskega papirja v
Evropi. Kakšno pa je energetsko ozadje delniške
družbe, katere proizvodi so, poleg imena Paloma,
prepoznani še z blagovnimi znamkami Paloma soft
touch, Paloma Exclusive, Paloma krep, Paloma
Natura, Carlina, Paloma professional in drugimi? S
prvim energetikom Palome, mag. Mirkom Horvatom,
smo se sprehodili skozi energetsko področje podjetja,
kjer smo izvedeli, da sodi med ene največjih
porabnikov energije v Sloveniji.

Slika zgoraj: Papirni stroj

Proizvodnja papirja in poraba energije
Tehnologija proizvodnje papirja se s časom spreminja, žal pa v
Palomi prepočasi, pravijo. Večina tehnoloških novosti je realizirana v periferiji strojev in pripravi papirne mase, avtomatizaciji procesov in računalniškega vodenja. Napori zaposlenih v
Palomi so ob razpoložljivi tehnologiji usmerjeni predvsem v
višjo kakovost izdelka v smislu mehkobe, vpojnosti in utržnosti,
kar naredi izdelek prijaznejši do uporabnika in povečuje
uporabno vrednost izdelkov. Ob vsem tem se zavedajo, da je
proizvodnja papirja tesno povezana z energetsko učinkovitostjo,
saj je, kot pravi mag. Mirko Horvat, proizvodnja papirja energetsko intenzivna panoga. Strošek energije v njihovem podjetju
je relativno visok. Na letnem nivoju govorimo o porabi 80 milijonov kWh električne energije in do nedavnega 18 milijonih
standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina.
Energetika.NET
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Proizvodnja
toaletnega papirja

Glede na osnovno dejavnost, proizvodnjo papirja, ki ga proizvajajo iz celuloze ali starega papirja, v Palomi ločujejo tri tehnološke poti; proizvodnja papirja iz čiste celuloze, starega papirja
in mešanice. Predelavo starega papirja izvajajo tudi z linijo, v
okviru katere povečujejo belino izdelanega papirja na osnovi
beljenja papirne snovi. Nekaterim podjetjem to predstavlja
končni izdelek, t. i. matični zvitki pa so v Palomi samo polizdelki, ki jih tudi naprej predelujejo sami. V kaj se predelujejo, je jasno: toaletni papir, robčke, brisače, serviete, žepne
robčke …
Omeniti velja tudi program papirja nižje kakovosti. V tem
primeru gre za institucionalno porabo, v tonah pa ta del predstavlja do 10 tisoč ton pri 65 tisoč tonah celotne proizvodnje.
Pravijo pa, da ta segment upada. Trenutno so v fazi prestrukturiranja, gre pa za nabor najrazličnejših varčevalnih ukrepov.
Sicer pa se v Palomi lahko pohvalijo z dvema najsodobnejšima
linijama za proizvodnjo kuhinjskih brisač in toaletnih rolic ter
posodobljeno proizvodnjo žepnih robcev. Trenutno so tudi v fazi
prenove proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo serviet, ki obsega nakup novega stroja za njihovo izdelavo. Prenova bo omogočila tudi proizvodnjo novih, inovativnih produktov, s katerimi
trg trenutno še ne razpolaga.

Družbena odgovornost Palome
Pri proizvodnji izdelkov uporabljajo tudi reciklirana vlakna,
ki predstavljajo 30 odstotkov vseh porabljenih surovin. Glede
na tržne zahteve je potrebno zagotavljati ustrezne lastnosti papirja, kot so utržnost, belina in mehkoba, kar dosegajo predvsem z izborom ustreznih surovin. Uporabljajo tudi primarna
vlakna – celulozo, kupljeno pri dobaviteljih, ki imajo certifikat
FSC ali PEFC, kar pomeni, da surovine izhajajo iz obnovljivih
virov. V Palomi v skladu s temi certifikacijskimi shemami
omogočajo sledljivost izvora lesa in s tem zagotovilo, da celuloza prihaja iz zakonitih in trajnostno upravljanih gozdov.
Papirni izdelki, ki imajo FSC ali PEFC certifikat, so tako rezultat okolju prijaznega in družbeno odgovornega ravnanja z
gozdovi.
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Paloma je že leta 2001 svoje poslovanje uskladila z zahtevami
sistema ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO
14001, je pa tudi prvo podjetje, ki mu je leta 2006 Ministrstvo
za okolje in prostor podelilo Evropsko marjetico – Znak za
okolje, ki se podeljuje izdelkom z zmanjšanimi negativnimi
vplivi na okolje in za odgovorno ravnanje z energetskimi viri.
»V Sloveniji vse premalo koristimo svoje naravne danosti. Zaradi ekološke nesprejemljivosti smo v Palomi pred leti ukinili
proizvodnjo celuloze v Krškem. Naše gozdove bi lahko uporabili
za domačo porabo, v resnici pa jih po (pre)nizkih cenah prodajamo v tujino in drago odkupujemo nazaj v polizdelkih ali končnih izdelkih,« pravi Horvat. Za primer z druge strani: ves star
papir, ki bi ga Slovenija zbrala, ne bi zadostoval za potrebe, ki jih
ima Paloma. Tako je odvisna, ko govorimo o celulozi, izključno
od uvoza in gibanja cen na tujih trgih, le-te pa so povezane z
nihanjem energentov, predvsem nafte, kriznimi dogodki in
ekspanzijo kitajske in indijske potrošnje.

Umestitev energetskega vprašanja v družbi
V Palomi je energija, za stroški surovin in dela, tretji največji
stroškovni nosilec in predstavlja dobrih 15 odstotkov skupnih
stroškov. V izjemno konkurenčnem okolju, v katerem se proizvodnja higienskih papirjev nahaja, je najpomembnejši ekonomski vidik, sledi okoljska zakonodaja in družbena odgovornost.
Uprava Palome je pred dvema letoma energetiko uvrstila med
strateško pomembnejša področja, izpeljala reorganizacijo in
vzpostavila pogoje za delovanje na nekoliko drugačni platformi.
Energetika je v tovrstni industriji izjemno kompleksno področje,
ki ga je potrebno obravnavati sistematsko, celostno in dolgoročno naravnano, pravi Horvat, ki to področje vodi zadnji dve
leti. Pred Palomo so veliki izzivi, ki jih sprejemajo kot nujo. Ob
izjemno volatilni ceni električne energije se bodo v naslednjem
letu soočili z novim modelom nakupa zemeljskega plina, ki bo
nadomestil t. i. naftno formulo, v čemer vidijo priložnost za optimiranje nabavnih pogojev in predvsem znižanje stroškov za ta
nujno potreben, a po mnenju mnogih, predrag energent. Čez dve
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Avtomatizacija
sušilnega sistema PS5

Foto: osebni arhiv

Mirko Horvat

leti se bodo tako soočili še s trgovalno shemo emisijskih kuponov, kar bo po napovedih dodatno dvignilo stroške za energijo.
Svoje delo razumem v treh temeljnih vsebinskih sklopih: kot
zanesljivo in predvsem cenovno stabilno nabavo električne energije in zemeljskega plina, varno in zanesljivo proizvodnjo in
distribucijo t. i. sekundarnih energentov ter racionalno rabo v
tehnologiji oz. na celotnem področju gospodarske družbe, pravi
mag. Horvat.
V naslednjem srednjeročnem obdobju bodo v Palomi z uporabo
sodobnih tehničnih možnostih in tehnologij sledili vzpostavitvi
najbolj racionalne proizvodnje in distribucije energentov, ustvarjanju pogojev za soproizvodnjo toplote in električne energije
iz obnovljivih virov. Tako bodo skušali delno zmanjševati odvisnost od konvencionalnega načina oskrbe. V poslovanje organizacije načrtujejo vpeljavo standard za energetski management
(EN16001) ter vzpostaviti ustrezno organizacijsko kulturo za
odgovorno ravnanje z energijo. Predlani so v Palomi začeli z intenzivnimi aktivnostmi, s katerimi želijo zmanjšati porabo primarnih energentov. Merilo za to je t. i. specifična poraba, ki
pove, koliko energije so porabili na tono proizvedenega papirja.

Investicije za učinkovitejšo rabo energije
Vložek v energetske projekte Palome je v zadnjih dveh letih
znašal približno 1,2 milijona evrov, ob čemer je bil pretežni del
porabljen za zamenjavo sušilne avbe največjega stroja in dogradnjo rekuperacije sušilnih sistemov na dveh preostalih strojih. Prihranek, ki so ga skupaj z organizacijskimi in ostalimi
tehničnimi ukrepi dosegli z manjšo specifično porabo električne
energije in zemeljskega plina, je samo v letu 2010 znašal 615
tisoč evrov. V letu 2011 je sicer nekoliko manjši, a predvsem na
račun ustavljenih investicij. V lanskem letu so v skladu s projektom optimizacije proizvodnje komprimiranega zraka instalirali frekvenčno reguliran kompresor, s čimer so porabo električne energije za komprimiran zrak uspeli zmanjšali za 30
odstotkov. Trenutno se ukvarjajo z drugo fazo optimizacije, s
čimer načrtujejo popolno avtomatizacijo in nadaljnje znižanje
porabe za 15 odstotkov.

Do učinkovitosti tudi brez velikih vlaganj
Zavedanje pomena energetike v sistemu, kot je Paloma, je pripeljalo do sprememb, ki so že prinesle pozitivne rezultate. V
zadnjih dveh letih in pol so porabo električne energije uspeli
zmanjšati za slabih 6 odstotkov, porabo zemeljskega plina pa
za 14 odstotkov. »Potrebno je poudariti, da smo porabo električne energije uspeli zmanjšati v pretežni meri predvsem z
organizacijskimi ukrepi oz. osveščenostjo zaposlenih. Manjšo
porabo zemeljskega plina smo sicer dosegli z investicijo v novo
sušilno avbo največjega stroja (PS6), vendar gre tudi tu za doprinos odgovornega ravnanja ljudi, ki s sušilno energijo upravljajo,«
pravi Horvat.

Energetika papirne industrije v prihodnosti
Papirna industrija naj bi bila v prihodnosti tehnološko sodobna,
racionalna in predvsem stroškovno učinkovita. Tehnologija
izdelave papirja se na dolgi rok bistveno ne spreminja, posebno
ne v delu sušenja, ki je energetsko eden najzahtevnejših delov
procesa. Gretje gladilnega valja na primer je tudi pri danes najsodobnejših strojih realizirano s paro, kar pomeni, da tehnološka para kot osnovni energent ostaja, vprašanje je le, s kakšno
tehnologijo jo bodo proizvajali. Glede na obseg toplotne energije, ki jo tehnološki procesi v Palomi potrebujejo, kot primarni
vir ostaja zemeljski plin. Sogovornik dodaja: »Kar je za zagotavljanje toplotne energije pri nas ključno, so tehnične rešitve oz.
tehnologije, s katerimi bomo omenjenim potrebam na dolgi rok
zadostili po najracionalnejši poti.«
V slovenskem gospodarstvu ni veliko velikih podjetij. Po količini
odjema električne energije spada Paloma med 100 največjih
porabnikov, po količini porabe zemeljskega plina pa celo med
prvih 40. Za proizvodno podjetje je učinkovita raba energije ena
ključnih elementov, ki vodi k ugodnejšemu poslovnemu izidu.
Skoraj samoumevno pa je, da je od določene točke naprej v tesni
korelaciji s tehnično učinkovitostjo opreme. Obe učinkovitosti
skupaj pa imata neposredne implikacije na tretjo in istočasno
najpomembnejšo - stroškovno učinkovitost.
I
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“Sončna elektrika” za dobrote
Pekarne Pečjak
Besedilo in foto: Mateja Kegel

Si predstavljate, da delate v podjetju, kjer lahko prav
vsak dan na mizo postavite izdelke, ki nastajajo v
vašem podjetju? Direktor Silvester Pečjak je eden
tistih, ki svoje izdelke uživajo vsak dan, saj je
proizvodnja podjetja Pečjak tako raznolika, da se je
teh živil težko naveličati. Kako se usmerjajo v
energetsko učinkovitost in kako nastajajo njihovi
izdelki, je zaupal tudi nam. Pekarna Pečjak se lahko
pohvali tudi z novo sončno elektrarno na strehi
svojega proizvodnega obrata v Trzinu. V prihodnje jo
bodo morda postavili tudi na streho obrata v Škofljici.
Poraba električne energije v Pekarni Pečjak znaša na letni ravni
3.750 MWh. Prevladujoči energent je elektrika. Silvester Pečjak
pravi, da je večina proizvodnje odvisna od elektrike (vsi zamrzovalni postopki, skladišča …), preostali del pa od zemeljskega
plina (peči, priprava vode). Energetsko najbolj potratno je v trzinskem obratu zamrzovanje. »Čeprav potrebujemo za zamrzovanje in peko približno enako količino energije, so v Trzinu
proizvodni program večinoma zamrznjeni, surovi, nepečeni
izdelki,« pravi Pečjak.
Zaradi visoke porabe električne energije so konec leta 2011
postavili v Trzinu svojo prvo, 250-kW sončno elektrarno, ki bo
pokrila približno 200 MWh ali 6 odstotkov potrebe po električni
energiji trzinskega proizvodnega obrata. Sončna elektrarna, ki
se razteza na 1600 kvadratnih metrih, bo na leto prihranila 204
kilograme ekvivalenta ogljikovega dioksida, po besedah direktorja Pekarne Pečjak pa bo sončna elektrarna v Trzinu dobivala
zadosti sočne energije za proizvodnjo elektrike.

Električno energijo iz sončne elektrarne bodo
»obdržali doma«
Prvih energetskih ukrepov so se lotili letos, sončna elektrarna pa
je prvi rezultat te usmeritve. Drugi ukrep, ki poteka že dlje časa,
je zamenjava vseh svetil. S pomočjo evropskih sredstev navadne
žarnice zamenjujejo z LED-diodami. Ko bodo to delo končali,
pričakujejo prihranek do 160 MWh na leto.
»Izračunali smo, da bomo 97 odstotkov proizvedene energije
brez shranjevanja porabili sami. Presežki bodo praktično le
3-odstotni, nastajali bodo samo ob sobotah in nedeljah, če se
bodo kompresorji med seboj ugasnili. Tukaj vidimo prednost
tudi z ekološkega vidika, saj ne bomo kupovali in ne prodajali,
elektriko bomo porabili tam, kjer jo bomo proizvedli,« pravi
direktor o sončni elektrarni.
Praksa Pekarne Pečjak je, tudi pri energetskih ukrepih, da nekaj
preizkusijo v Trzinu in če se izkaže za učinkovito, to prenesejo
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Najnovejša energetska pridobitev je 250-MWh sončna elektrarna na
strehi trzinskega obrata.

še na obrat v Škofljico. Tako bo tudi z razsvetljavo in s sončno
elektrarno; v naslednjih tednih se bodo lotili analiz, ali bi jo bilo
smotrno postaviti tudi v Škofljici.

Vključeni v projekt razvoja užitne embalaže
V Pekarni Pečjak že dalj časa dajejo velik poudarek tudi ravnanju z odpadki in ekologiji. Tako vso embalažo stisnejo, preden
jo odpeljejo, in strogo ločujejo organske odpadke (biotera predelava). Že pred leti so se tudi v celoti odpovedali aluminiju in
ga nadomestili s celulozo, močno so zmanjšali porabo PVC-ja.
Vključili so se v evropski projekt, s pomočjo katerega poskušajo
razviti »jedljivo« embalažo. Seveda ne gre za embalažo, ki bi jo
človek zaužil, opozarja Pečjak, ampak za embalažo, ki ne bi, če
bi jo človek neprimerno odvrgel, povzročila ekološke škode, ne
bi pa niti škodovala živalim, če bi jo pojedle.
Čeprav je večina proizvodnje avtomatizirana (izjema so butični
izdelki), direktor Silvester Pečjak ocenjuje, da je v njej človek
vseeno ključnega pomena. Človek mora skrbeti, da se vzdržuje
kvaliteta, vedeti mora, kdaj so izdelki dovolj vzhajani in spremljati obnašanje kvasovk. Nianso določajo ljudje, pravi.
Pekarna Pečjak na leto pridela 7 tisoč ton hrane. Na vprašanje,
ali so v njihovem proizvodnem programu tudi izdelki in sestavine ekološkega izvora, Silvester Pečjak odgovarja, da je problem
premajhen slovenski trg, saj se taka hrana prodaja butično, s
svojo proizvodnjo pa si ne morejo privoščiti tako majhnih serij.

90 odstotkov izdelkov ostane na slovenskem trgu
V Pekarni Pečjak je zaposlenih 270 ljudi, imajo dve proizvodni
lokaciji (v Trzinu sta industrijski proizvodnji zamrznjenega pro-
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Proizvodnja palačink, s katero
je Pekarna Pečjak v evropskem
vrhu. Vedno znova pa se
srečujejo s poskusi konkurence,
da bi kopirala njihove ideje.

Oprema je iz nerjavečega jekla, prostor pa je zaradi vzhajanja klimatiziran; v njem vse leto zagotavljajo enako temperaturo. To je tudi največji obrat za proizvodnjo zamrznjene hrane na območju nekdanje
Jugoslavije.

grama in jajčnih testenin, na Škofljici pa ročno pekarstvo in
dopeka manjših kapacitet za lastno prodajo) ter približno 20
trgovin in gostinskih lokalov. Vse službe so pod njihovim okriljem, kar razkrije, zakaj toliko zaposlenih.
Vse orehe, kupujejo jih v evropskih državah, ročno pregledajo,
previdni so tudi pri uporabi drugih sestavin. Margarina je brez
hidrogeniranih maščob, ne uporabljajo jajčnega prahu, ampak
tekoča jajca … Na teden porabijo kar 10 ton zbitih jajc (v podjetju
jih dobijo brez lupin).
Še preden sva se z direktorjem sprehodila skozi proizvodnjo, je
bilo treba podpisati dva obrazca in poskrbeti za ustrezno zaščito.
To zahtevajo standardi, s katerimi v podjetju zagotavljajo ustrezno kakovost in neoporečnost hrane. »International food
standard« jim omogoča prodajo na zahodne trge. Standard obstaja na dveh ravneh, Pečjak pa ga ima na višji ravni že šesto
leto. Leta 2011 so ga izpolnili kar 97-odstotno. Prav tako je v njihovi posesti – kot v eni redkih ali celo v edini pekarni v Sloveniji

Izdelke v Pečjaku vzhajajo, s čimer skrajšajo čas priprave hrane doma.
Če je izdelek vzhajan, potrebuje za odtajanje samo 15 minut, če ni, pa
dve uri. V vzhajalni ali fermentacijski komori je 32 °C, potem pa izdelki
potujejo v hitrozamrzovalno komoro, v kateri t. i. šok zamrzovanje zagotavlja, da se ne poškodujejo kvasovke v izdelkih.

Naprave se čistijo avtomatsko, kar
omogoča sistem CIP (cleaning in
place).

Na področju testenin igrajo manjšo vlogo, predstavljajo le 5-odstotkov trga.

– ovalni veterinarski žig, ki zahteva poostren nadzor med proizvodnjo mesnih izdelkov. Tretji standard je ISO 9001. So tudi
trikratni dobitniki nagrade SuperBrands.
V zvezi s prodajo na zahodne trge velja omeniti, da kar 90 odstotkov izdelkov ostane v Sloveniji, preostalih 10 odstotkov pa
prodajo v Avstrijo, Švico, Češko, Slovaško, Nemčijo, Švedsko in
na Hrvaško.
I
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En.ob~ina 012

Ve~ o nate~aju na: www.energetika.net/enobcina-012

Nate~aj za energetsko najbolj u~inkovito slovensko ob~ino

Energetika.NET `e tretje leto zapored izbira
Energetsko najbolj u~inkovito ob~ino v Sloveniji
z namenom izbolj{ati stanje na podro~ju u~inkovite
rabe energije in obnovljivih virov energije.
Nate~aj je namenjen ob~inam, ki se zavedajo energetsko
u~inkovitega ravnanja in v tem vidijo prilo`nost za
izbolj{anje energetskega stanja v lokalni skupnosti,
manj{e stro{ke za energente in izpolnjevanje evropskih
in slovenskih energetskih in okoljskih obvez, nove
poslovne prilo`nosti, ki jih prina{ata u~inkovita raba
energije in uvajanje obnovljivih virov energije, hkrati
pa tudi izbolj{anje `ivljenjskega standarda ob~anov
in prispevek k varovanju okolja.
Na nate~aj se ob~ine lahko prijavite vse do
31. maja 2012.
Vloge bo pregledovala in ocenjevala strokovna
komisija v sestavi: mag. Toma` Fatur (Solvera Lynx),
prof. dr. Andrej Predin (Fakulteta za energetiko),
dr. Darja Piciga (Slu`ba vlade RS za podnebne

spremembe), dr. Janez Petek (LEA Ptuj),
Bojan Vogrin~i~ (LEA Pomurje), mag. Boris Su~i}
(Center za energetsko u~inkovitost Institut Jo`ef
Stefan), mag. Sabina Jordan (Zavod za gradbeni{tvo – ZAG), Mateja Kegel (Energetika.NET).
Zmagovalke nate~aja En.ob~ina 2011:

• Absolutna zmagovalka in zmagovalka v
kategoriji srednjih ob~in – Ob~ina Piran.
• Najbolj{a mestna ob~ina – Mestna ob~ina Velenje.
• Najbolj{a majhna ob~ina –
Ob~ina Miren-Kostanjevica.
Naj bo na zaklju~nem dogodku En.ob~ine
012, ki bo 19. oktobra 2012 v sodelovanju
z Lokalnimi energetskimi agencijami
Slovenije, med najbolj{imi tokrat prav
va{a ob~ina!

Energija
usmerjena
v prihodnost
Prenosno omrežje zemeljskega
plina v Sloveniji nenehno
izpopolnjujemo in prilagajamo
zahtevam uporabnikov.
Razvijamo vedno nove projekte
in rešitve v odgvor na številne
izzive evropskega trga z
zemeljskim plinom.
V naših rokah je prihodnost
energije varna.

www.plinovodi.si
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Fotovoltaika

V Sloveniji je šlo lani v sončne
elektrarne okoli 130 milijonov evrov
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv Taluma

V Sloveniji je bilo lani, če ocenjujemo, da je bilo
zgrajenih okoli 55 MW sončnih elektrarn po povprečni
ceni 2.400 evrov/kW, v sončne elektrarne investiranih
okoli 130 milijonov evrov, ocenjuje direktor Agencije
za prestrukturiranje energetike Franko Nemac. A, kot
pravi, to še ne pomeni, da je bila ta industrija
uspešna. Za dejavnosti slovenskih podjetij, ki delujejo
v fotovoltaični industriji, je namreč po njegovih
besedah šlo okoli 30 milijonov evrov, preostalih 100
milijonov evrov pa je za opremo v tujino. Je pa lani
prihodke od prodaje in dobiček spet povečal edini
domači proizvajalec fotonapetostnih modulov Bisol,
ki za letos napoveduje podvojitev proizvodnje.
Da bi lahko govorili o uspešni slovenski fotovoltaični industriji,
bo po besedah Franka Nemca treba bistveno več narediti za
spodbujanje domače proizvodnje opreme. V Sloveniji se namreč več kot 50 podjetij ukvarja z uvozom opreme in z izgradnjo
sončnih elektrarn, ta pa zaposlujejo pomembno število ljudi, a
je od 130 milijonov evrov za njihove dejavnosti šlo največ 20 do
25 odstotkov ali okoli 30 milijonov evrov.

Bisol pričakuje rast tudi letos
Ob tem pa Nemac kot zgodbo zase označuje Bisol, ki je edini
slovenski proizvajalec fotonapetostnih modulov. Lani do konca
decembra je družba iz Prebolda na električno omrežje priključila 66 fotonapetostnih sistemov v skupni moči 10 megavatov.
Prihodkov od prodaje je ustvarila predvidoma približno 75 milijonov evrov (leta 2010 64 milijonov evrov), dobička pa okoli 11
milijonov evrov (leta 2010 7,5 milijona evrov). Bisol je lani prav
tako podpisal pogodbo s francoskim energetskim velikanom
GDF Suez, se razširil na grški trg ter odprl predstavništva v
Nemčiji in Veliki Britaniji.
Za letos v Bisolu napovedujejo, da bodo povečali zmogljivost
proizvodnje fotonapetostnih modulov s 120 na 300 megavatov.
Prav tako pričakujejo zmerno rast prihodkov – za približno 25
odstotkov – od prodaje, ki bo odvisna od razmer na svetovnih
fotovoltaičnih trgih.

Zaradi dvakratnega znižanja podpor bo manj čakanja
na konec leta
Januarja letos so se podpore električni energiji, proizvedeni iz
sonca, v primerjavi z letom 2009 znižale za 30, junija pa se
bodo za 40 odstotkov. Znesek zagotovljene odkupne cene za
megavatno uro električne energije se je tako znižal s 332,37 na
290,82 evra, junija pa se bo znižal na 249,28 evra.

Moč inštaliranih sončnih elektrarn se je lani močno povečala.
Nemac ocenjuje, da je bilo lani zgrajenih za 55 MW kapacitet
sončnih elektrarn in je njihova skupna moč ob koncu leta
znašala 90 MW. A vprašanje je, kako bo v prihodnje. Nemac
sicer letos pričakuje podvojitev kapacitet, zvečale naj bi se na od
150 do 180 MW, decembra lani objavljena Uredba o spremembi
Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, pa med drugim uvaja tudi ciljno vrednost
skupne letne instalirane moči novih fotovoltaičnih proizvodnih
naprav, ki znaša 55 megavatov. Kot pojasnjujejo v Združenju
slovenske fotovoltaične industrije (SZFI), je predvideno, da se
vsakokratno znižanje podpornih cen okrepi za odstotno točko na
vsakih 5 MW preseganja ciljne vrednosti skupne letne instalirane moči novih fotovoltaičnih proizvodnih naprav in hkrati na
enak način oslabi za odstotno točko v primeru nedoseganja
navedenega cilja.
Sprememba uredbe uvaja tudi dvakrat letno zniževanje zagotovljenih odkupnih cen. S padanjem cen novih fotovoltaičnih
proizvodnih naprav se namreč nižajo tudi stroški tako proizvodnje elektrike. „Če je postala panoga bolj konkurenčna, je treba
sorazmerno prilagoditi tudi podporne sheme. Slednje so namreč namenjene prav razvoju neke dejavnosti,“ spremembo uredbe pojasnjujejo v ZSFI. V Bisolu so prepričani, da bo sprememba izboljšala dosedanje stanje, ko se je večina investicij izvajala
v zadnjih mesecih koledarskega leta. Tudi druge države po svetu
nižajo odkupne cene, a je kljub bistveno nižjim odkupnim
cenam v letu 2011 zraslo največ sončnih elektrarn do zdaj – ocene govorijo o približno 26 gigavatov nove inštalirane moči
sončnih elektrarn, dodajajo v Bisolu.
Nemac ob tem meni, da bodo kljub znižanju odkupnih cen
pogoji za investitorje še vedno boljši kot v izhodiščnem letu
2009, in sicer za vsaj 10 do 20 odstotkov. Zaradi uredbe bo verjetno prišlo do „upada investicij, do neke vrste streznitve in bolj
preudarnega računanja, ali se naložbe dejansko ekonomsko tudi
izplačajo z zadostnim donosom. To je tudi dobro, ker so mnogi
neuki investitorji verjeli, da se naložbe izplačajo že zaradi dejstva, ker so odkupne cene visoke“, meni.
„Sistem zniževanja odkupnih cen zagotavlja, da se podpore prilagajajo razmeram na trgu. Za pravilen razvoj področja mora
biti rast trga sončnih elektrarn zmerna in seveda trajna. Le tako
se bosta v ta sektor aktivno vključili tudi slovenska industrija za
proizvodnjo opreme in storitvena dejavnost. Nadaljevanje tako hitre
rasti, kot je bila v zadnjih letih, bi na eni strani preveč obremenila ceno električne energije za porabnike, kar za marsikoga ne bi
bilo sprejemljivo, na drugi strani pa bi prišlo do izključnega uvoza
opreme za izgradnjo sončnih elektrarn,“ še pravi Nemac. I
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Energija doma

Tudi v letu 2012 bo Eko sklad
nadaljeval z dodeljevanjem
subvencij in kreditov
Valerija Hozjan Kovač, Tanja Srnovršnik, Martin Kerin

V letu 2011 so lahko podjetja, občani in občine
izkoristile ugodne okoljske kredite ter nepovratne
finančne spodbude, ki jih dodeljuje Eko sklad za
ukrepe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Skupaj je slovenski okoljski javni sklad objavil kar
šest javnih pozivov za nepovratne finančne
spodbude in dva javna poziva za kredite za
financiranje okoljskih naložb.
V letu 2011 je bilo največje zanimanje občanov za javni poziv
6SUB-OB11, ki ponuja subvencije za deset različnih ukrepov za
izboljšanje energijske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih
stavb. V primerjavi z letom 2010 je bilo večje tudi zanimanje za
nepovratna sredstva za energijsko obnovo večstanovanjskih
stavb (7SUB-OB11). Na prvi poziv 6SUB-OB11 je Eko sklad prejel
11.140 vlog, na javni poziv 7SUB-OB11 pa je prispelo 413 vlog.
Skupaj so odobrili 11,468 milijonov evrov, največ za toplotno
izolacijo fasad, in sicer 4,247 milijonov evrov, od tega kar 2,430
milijonov za toplotno izolacijo večstanovanjskih stavb. Sledila
so sredstva za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva z
lesenim pri obnovi stanovanjskih stavb, za kar so odobrili 1,642
milijonov evrov. Za vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ki je bil tretji najpogostejši ukrep, pa je
šlo 1,563 milijonov evrov.
Kot so nam pojasnili, je neobdelanih še 3.300 vlog. Na podlagi
prejetih vlog in povprečnega števila dnevno prejetih vlog do
konca leta 2011 pa ocenjujejo, da bodo vsa razpisana sredstva, to
je 18 milijonov evrov, dodelili.
Oba omenjena javna poziva sta se zaključila 31. decembra 2011.
Eko sklad z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud
občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije v stanovanjskih stavbah nadaljuje tudi v letu 2012,
ko je za te namene na voljo nekoliko manj sredstev, in sicer 11,8
milijonov evrov. Leta 2012 je razpisanih 10 milijonov evrov
nepovratnih sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah, milijon
evrov za naložbe v nizkoenergijske in pasivne gradnje ali obnove
stavb v lasti občin za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti
in 0,8 milijona evrov za vozila, ki manj obremenjujejo okolje.
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Trije javni pozivi za energetske rešitve v prometu
V začetku oktobra 2011 je Eko sklad objavil tri dodatne javne
pozive, ki so bili namenjeni spodbujanju večje energijske
učinkovitosti v prometu. Javni poziv 8SUB-EVOB11 je namenil
200.000 evrov občanom za nakup novih baterijskih električnih
vozil, prvič registriranih v Sloveniji, drugi javni poziv 9SUBEVPO11 z razpisanimi 300.000 evri pa je za iste naložbe omogočil dodelitev nepovratne finančne pomoči pravnim osebam
in podjetnikom posameznikom. Javna poziva sta bila v veljavi do
konca leta 2011. Iz Eko sklada so nam sporočili, da je za pridobitev nepovratnih sredstev za električna baterijska vozila prispelo 23 vlog občanov. Odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude so izdali devetim vlagateljem v skupni vrednosti 31.000 evrov, ostale vloge pa so v dopolnjevanju ali pred
izdajo odločbe o zavrnitvi (ena vloga) ali sklepa o zavrženju, ker
vloga ni bila ustrezno dopolnjena (prav tako ena vloga), kot so
nam pojasnili na slovenskem okoljskem skladu. Na javni poziv
9SUB-EVPO11, ki omogoča nepovratno finančno spodbudo
pravnim osebam za baterijska električna vozila, je prispelo pet
vlog za osem avtomobilov, in sicer za dve vozili kategorije L6e,
eno vozilo kategorije L7e in pet vozil kategorije M1. V ta namen
so izdali dve odločbi v skupni vrednosti 5.000 evrov. V letu 2012
je za spodbujanje nakupa baterijskih električnih vozil predvidenih 500.000 evrov nepovratnih sredstev.
Do nepovratnih sredstev so lahko prišli tudi javni prevozniki,
saj je bil tretji javni poziv 11SUB-AVPO11 za večjo energijsko
učinkovitost v prometu namenjen nakupu novih serijsko proizvedenih avtobusov za prevoz potnikov z več kot devetimi sedeži, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin
ali bioplin. Do konca leta 2011 je bilo na voljo 300.000 evrov
nepovratnih sredstev. Na javni poziv 11SUB-AVPO11 za nepovratno finančno pomoč za vozila na stisnjen zemeljski plin ali
bioplin za javni potniški promet je na Eko sklad prispela le ena
vloga, in sicer vloga LPP Ljubljana za nakup 20 avtobusov. Vlagatelju so izdali odločbo za pridobitev nepovratnih sredstev v
vrednosti 200.000 evrov. V letu 2012 je za nakup tovrstnih vozil
na voljo novih 300.000 evrov nepovratnih sredstev.
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V 2011 tudi občinam nepovratne finančne
spodbude
Nov v letu 2011 je bil tudi javni poziv 10SUB-VIS11 za občine,
ki je razpisoval nepovratna sredstva v višini 4,5 milijona evrov
za prenovo ali novogradnjo stavb za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji.
Eden izmed pogojev je bil, da je občina že sprejela lokalni energetski koncept (LEK). Prispelo je 11 vlog, na podlagi katerih
bo predvidoma odobreno več kot 3 milijone evrov nepovratnih
sredstev, so nam pojasnili na Eko skladu.
Podoben javni poziv je Eko sklad objavil tudi letos. Za spodbujanje naložb v stavbe v lasti občin za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki bodo zgrajene ali prenovljene na nizkoenergijski ali pasivni nivo, je v 2012 predviden 1 milijon evrov
nepovratnih sredstev.

Javna poziva za okoljske kredite bodo podaljšali do
konca marca 2012
Poleg nepovratnih finančnih spodbud so še na voljo tudi ugodna kreditna sredstva. Javna poziva za kreditiranje okoljskih
naložb, 45OB11 za občane in 46PO11 za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike so podaljšali do konca marca 2012.
Medtem ko je za kreditiranje občanov razpisanih osem milijonov evrov, imajo podjetniki na voljo 25 milijonov evrov. S strani
občanov so na Eko skladu prejeli 167 vlog za kreditiranje
okoljskih naložb v skupni vrednosti 2,073 milijona evrov. Pri
tem je deset vlagateljev odstopilo, ostale vloge pa so še v dopolnjevanju. Največ kreditnih sredstev, 0,282 milijonov evrov, je
odobrenih za vgradnjo energijsko učinkovitih oken, balkonskih
vrat in fiksnih zasteklitev; sledijo naložbe v toplotno izolacijo
fasad s skupnim odobrenim kreditom v višini 0,274 milijonov
evrov in sredstva za nakup okolju prijaznih vozil v skupnem
znesku kreditov za 0,243 milijona evrov. Zaradi relativno majhnega odziva občanov na ta javni poziv so ga podaljšali do konca
marca 2012, so nam sporočili iz okoljskega sklada. Če so se občani v 2011 manj odločali za najem skladovega kredita, tudi na
račun nepovratnih finančnih sredstev, kredite s pridom izkoriščajo podjetniki. Na javni poziv 46PO11 so na Eko skladu prejeli
41 vlog in izdali 22 odločb o dodelitvi pravice do kredita v skupnem
znesku 8,271 milijonov evrov. Največ kreditnih sredstev so

odobrili za postavitev sončnih elektrarn (4,919 milijonov evrov),
sledi naložba v malo hidroelektrarno z odobrenim zneskom
kredita 0,904 milijona evrov in naložbe v kotlovnice na lesno biomaso z odobrenim zneskom kredita 0,743 milijonov evrov. Zaradi
velikega interesa kreditojemalcev so razpisani znesek povišali na
25 milijonov evrov in javni poziv podaljšali do konca marca 2012.

Kredit in subvencijo odobrili 14 občanom
Po navedbah okoljskega sklada pa se občani za izvedbo celovitih
obnov starejših stanovanjskih stavb oz. izvedbo enega ali več ukrepov, katerih vrednost presega 20.000 evrov, ter za gradnjo ali
nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe premalo
poslužujejo možnosti, da pridobijo tako nepovratno finančno
spodbudo kot ugoden kredit Eko sklada, če naložba izpolnjuje
pogoje veljavnega javnega poziva za kreditiranje in javnega
poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Kredit za gradnjo
nizkoenergijske ali pasivne hiše, za katero je bila pridobljena
tudi nepovratna finančna spodbuda, so v letu 2011 odobrili štirinajstim občanom. Vloge štirih vlagateljev, ki so zaprosili za
pridobitev nepovratnih sredstev in kredita za gradnjo nizkoenergijske ali pasivne hiše, pa so še v dopolnjevanju.
Poleg tega je bilo v letu 2011 odobrenih štirinajst vlog občanov
za kreditiranje drugih naložb, za katere je bila pridobljena tudi
nepovratna finančna spodbuda. Med temi so naložbe v obsežne
obnove stanovanjskih stavb, in sicer gre v največ primerih za izvedbo treh ukrepov: zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva z
energijsko učinkovitim, toplotno izolacijo fasad in toplotno izolacijo strehe.

Prejeli osem programov velikih zavezancev
Letos naj bi programe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
začeli izvajati tudi veliki zavezanci. Kot so nam povedali na Eko
skladu, so prejeli osem programov od velikih zavezancev. Tri programe so že potrdili, ostali pa so v dopolnjevanju. Veliki zavezanci
naj bi predvidoma začeli izvajati potrjene programe v letu 2012.
(Podatke, uporabljene v prispevku, smo pridobili decembra 2011)
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Koš nagradnih iger

Trajnostni razvoj je
način življenja
Izraz trajnostni razvoj se je kljub
začetnim odzivom neodobravanja in
pomislekom dodobra prijel. S pridom
ga marketinško izkoriščajo ne samo
v ekologiji, temveč v vseh zadevnih
področjih : od energetike, prometa,
prehrane turizma, oblačil do
gradbeništva in financ. Ali je tako prav
ali ne, je težko enoznačno odgovoriti,
dejstvo pa je, da brez holističnega
pristopa, ki vključuje vse vidike našega
življenja in bivanja, trajnostnega sveta
oz. začetnih temeljev ne bomo dočakali.
Čeprav v južnoafriškem Durbanu, kjer
je v letu 2011 potekala podnebna
konferenca Združenih narodov, ponovno
ni prišlo do pravno zavezujočega
podnebnega dogovora, se je vendarle
nekaj premaknilo na državni ravni.
Pomemben korak na poti do trajnostne
proizvodnje in potrošnje za državo, ki
naj bi spodbudila nujne spremembe tudi
v gospodarstvu, tako prinaša sprejetje
Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Seveda pa se spremembe začnejo pri posameznikih. Spreminjanje navad je počasno in ni le stvar
mladih, kot navadno slišimo. Trajnostni razvoj je
vsekakor način življenja. Ob zadnji aferi v zvezi z
ekološkimi izdelki iz Italije, ki so bili pravzaprav
konvencionalnega izvora, pa se je marsikdo (ponovno in upravičeno) vprašal, komu sploh ali še
verjeti. Nadzor očitno ne deluje. Pristojni zatrjujejo, da bi, če bi ga zaostrili, a bi to ponovno udarilo po kupčevem žepu, seveda. Do Slovenije bojda
ti izdelki niso prišli, a je priokus v zagrizeno jabolko kljub vsemu bridek. Kaj nam preostane? Zaupanje, da so še na svetu ljudje, ki jim lahko verjameš na besedo tudi brez certifikata, in sledenje
sloganu: Razmišljaj globalno, toda deluj, kupuj in
jej lokalno. Tako je (lahko) ceneje in varneje za vse.

Volneni šali za zveste bralce
Tudi na Energiji doma zaupamo svojim partnerjem, s katerimi vsakomesečno razveseljujemo
zveste bralke in bralce z manjšimi pa tudi večjimi
darili. Kot se spodobi za najtemnejši, a najbolj
veseli mesec v letu, smo decembra štiri bralce
pogreli z volnenimi šali slovenskega izvora iz proizvodnega podjetja Soven, ki poleg mikanja, predenja volne, izdelave posteljnega programa in pletenin iz naravne slovenske volne ponuja tudi bio
volneno izolacijo. Letno predelajo od 60 do 70 odstotkov vse pridelane slovenske volne.

Zakaj pa ne bi poleteli z balonom ….
Do konca januarja lahko en bralec z odgovorom
na pravilno vprašanje izkoristi priložnost in si zagotovi polet v višave z balonom Butan plina, kjer
poudarjajo, da utekočinjeni naftni plin (UNP)
ustreza vsem štirim ključnim ciljem, ki jih je
Evropska unija določila v svojih smernicah za
vseevropska energetska omrežja. Med te cilje spadajo varnost oskrbe, trajnostni razvoj, konkurenčnost ter cenovna dostopnost za državljane.
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… ali si priigrali ilovnato barvo za
udobno, zdravo in trajnostno bivanje?
Dom pa lahko naredimo zdravju in bivanju prijaznejšega z ilovnatimi barvami Naturton. So mazalna mešanica iz gline, marmorne moke, škroba
in veziva. S podjetjem Gnezdo, ki je idejo o sonaravni gradnji začelo prenašati v prakso že v času, ko
je bilo ekološko gradbeništvo v Sloveniji še v povojih, bomo januarja enega bralca obdarili z ilovnato
barvo za notranje prostore. Nagrajenec bo lahko
izbiral med več naravnimi toni: belo, kremno, rjavo,
oker, rdečo, ki jih je mogoče dodatno niansirati z
zemeljskimi in mineralnimi pigmenti. V podjetju
so prepričani, da lahko vsak posameznik na svojem področju pripomore k lepšemu, bolj zdravemu
in čistemu okolju.

Za krajšanje časa med zimskimi večeri
podarjamo štiri eko knjižice Energije doma
Vzgoja za trajnostni način življenja se začne v
mladih letih. Tudi zato je Energija doma izdala prvi
dve otroški knjigi iz zbirke eko knjig o Hišku na recikliranem papirju. Knjiga Hišek in sonček otroke
na simpatičen in preprost način seznani s sončno
energijo, iz katere je mogoče proizvesti elektriko.
Knjiga Hišek in elektromobil pa otroka uvede v
električno mobilnost. Eko knjigi sta primerni za
otroke od 2. pa vse do 10. leta starosti, prav tako pa
tudi za njihove starše. Zanimivi zgodbici o Hišku
sta zabavni, bralcem pa posredujeta močno okoljsko sporočilo. Konec januarja bomo izžrebali štiri
srečneže.

Za zvrhan lonec pa še tri družbeno
odgovorne knjige Mami, zakaj ima teta
žalostne oči?
V knjižici Mami, zakaj ima teta žalostne oči? je
avtorica Mateja A. Kegel predstavila problematiko
odvisnosti, na način, ki bo razumljiv tudi najmlajšim. Mala Manca na igrišču ob vrtcu opazi zasvojeno gospo, z mamo pa skupaj prideta do spoznanja, kaj je z njo narobe in kaj pomeni odvisnost.
Manca se v knjigi odloči, da bo, ko odraste, odvisnikom pomagala. S knjigo bomo konec januarja
razveselili tri bralce.
Za sodelovanje v nagradnih igrah obiščite
spletno skupnost za promocijo trajnostnega
bivanja Energija doma - www.energijadoma.si.
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O Energetiki.NET so povedali …
Velikega ugleda Energetike.NET smo se zavedli že ob
izbiri tega podjetja oz. v začetku našega sodelovanja z
njimi. Izredno zadovoljni smo z njihovo pomočjo pri
gostitvi in organizaciji dogodkov v Sloveniji, ki so se jih
udeležili pomembni predstavniki interesnih skupin in
oblikovalci mnenj. Prepričani smo, da nam bo to
sodelovanje v veliko pomoč tudi ob nadaljnji izvedbi
naših načrtov v Sloveniji.
Andreas Fristedt Åblad, Westinghouse

Portal Energetika.NET je dobrodošel vir informacij s
področja energetike, ki še posebej dobro pokriva t. i.
zelene vire energije. Všeč mi je način podajanja
informacij, ki omogoča hiter in zgoščen vpogled v
dogajanje na domačem in tujih trgih. Bistveno je okoljsko
ozaveščanje ljudi in predstavitev različnih energetskih
alternativ, kar ekipa Energetike.NET dela zelo uspešno.
Rok Lesjak, direktor Gorenja Solar

Spletni portal Energetika.NET je v zadnjih letih postal
najpomembnejši vir poslovnih informacij na področju
energetike. S korektnim profesionalnim poročanjem se je
portal razvil v referenčni medij na tem področju.
Prizadevni sodelavci portala so se izkazali tudi z
organizacijo več rednih letnih dogodkov. Zaradi navedenih
referenc smo se za sodelovanje z njimi odločili tudi v
Tehnološki platformi za pametne omrežja. V novembru
smo skupaj uspešno organizirali 1. slovensko konferenco
in razstavo o pametnih omrežjih. Energetika.NET je
vsekakor zanesljiv »energetski« partner.
Prof. dr. Igor Papič, predsednik Slovenske tehnološke
platforme za pametna omrežja
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Energetika.NET je aktualno stičišče bogatih informacij
o delovanju energetskih trgov. Ponuja nam zanimive
vsebine o delovanju izjemno širokega nabora različnih
akterjev, vse od proizvajalcev, dobaviteljev, odjemalcev
do regulatorja, vladnih institucij in lokalnih skupnosti.
Vabi k ustvarjanju novih idej in prepoznavanju
poslovnih priložnosti ter bogati znanje in vedenje o
energetskih rešitvah prihodnosti. Vsekakor vredno
ogleda in obiska!
Mojca Kert Kos, direktorica Petrol Energetike

Menim, da je Energetika.NET zelo dober informativni
portal, ki ponuja stalno sveže in aktualne novice v
energetskem svetu. V zadnjih letih je vidno kakovostno
napredovanje v poročanju, zato je tudi Slovensko
združenje elektroenergetikov CIGRE pred dvema
letoma podelilo nagrado glavni urednici portala. Širitev
informacij na jugovzhodne energetske trge je s stališča
poslovno-informativne aktivnosti zelo pozitivna, saj
energetika čedalje bolj postaja regionalni in globalni
problem. Če primerjam ta energetski portal z
nekaterimi tujimi, ki jih spremljam, bi rekel, da
pogrešam kolumne nekega stalnega neodvisnega
energetskega poročevalca.
Mag. Krešimir Bakič, predsednik Slovenskega
združenja elektroenergetikov CIGRE in CIRED

Energetiko. NET že več let dnevno spremljam in zame
predstavlja pomemben in zelo učinkovit način
spremljanja informacij s področja energetike. Članki in
teme so ažurne in omogočajo res hiter pregled, kar nam
je vedno pomembneje. Čas je pač denar, pravijo, pa še
zelo nas omejuje, saj nam ga vedno primanjkuje. Prav
tako spremljam tradicionalno konferenco v marcu, ki jo
ekipa Energetike.NET odlično pripravi. Z veseljem se je
udeležim in opažam, da je tako tudi z mojimi kolegi, saj
je zelo dobro obiskana. Ekipi Energetike.NET želim tudi
v prihodnje veliko poslovnih uspehov in nadaljevanje
uspešnega dela.
Alan Perc, direktor Energetike Maribor
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Portal Energetika.NET pomeni zame in sodelavce v
podjetju enega izmed najpomembnejših virov
informacij na področju energetike. Z velikim
zadovoljstvom ugotavljam, da lahko vsi s svojimi
pogledi in prispevki enakovredno sodelujemo pri
oblikovanju in podobi portala ter na ta način skupaj z
vami ustvarjamo celovito in predvsem objektivno sliko
na področju energetike tako v Sloveniji, kot tudi izven
nje. V Talumu smo ponosni in veseli, da nas in naše
dosežke opazite, spremljate in komentirate. Podoba
portala je zasluga predvsem vas 'portalovcev', ki z
veliko volje, energije in znanja to podobo tudi
ustvarjate. Čestitke z naše strani in le tako naprej!
Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma

Portal Energetika.NET je nedvomno odlična poslovna
aktivnost na področju energetike, zelo pomembne
gospodarske panoge naše države. Že vrsto let zelo
uspešno izvaja ažurne, strokovne in celo izobraževane
aktivnosti, ki so zelo koristne za vse akterje na
področju energetike. Zelo uspešni so tudi na področju
organizacije in vodenja konferenc. Iz Grozda daljinske
energetike Slovenije in Zavoda Inštitut za daljinsko
energetiko smo strokovno delo Energetike.NET že
večkrat tudi javno pohvalili na mednarodni konferenci
daljinske energetike v Portorožu in želimo, da
Energetika.NET ostane še nadalje tako uspešen in tako
pomemben poslovni partner v okvirju vseh akterjev
energetike v Republiki Sloveniji. Ponovno izrekamo
pohvalo in čestitke celotni ekipi Energetika.NET.
Miran Zager, direktor Grozda daljinske energetike
Slovenije in Zavoda Inštitut za daljinsko energetiko

Energetika.NET me vedno znova preseneča. Pa ne
toliko z novicami, kakor z obsegom informacij in
njihovim strokovnim podajanjem. Vsebina kaže, da
imajo dober pregled nad dogodki doma in po svetu ter
da jih znajo strokovno in objektivno podajati. V
slovenskem prostoru so na tem področju vodilni.
Dr. Franc Žlahtič, ACER – Agencija za sodelovanje
energetskih regulatorjev

Vsebine na poslovnem portalu Energetika.NET so
zanimive in konstruktivne. Članki, ki so strokovno zelo
dobro obdelani, dajejo širok pogled na dogajanje na
energetskem trgu v Republiki Sloveniji in tudi širše.
Marjan Eberlinc, direktor družbe Geoplin plinovodi

Energetika.NET je vodilni portal informacij s področja
energetike v Sloveniji. Pokriva vsebinsko in geografsko
široko področje, informacije so aktualne, ažurne in
celovite. Podane so tako, da si z njimi potešim osebno
radovednost, hkrati pa pomenijo pomemben dodaten
vir novic pri mojih profesionalnih aktivnostih. Cenim
njihovo osredotočenost na uporabo medmrežnih
komunikacij, saj mi to omogoča branje novic na mojih
številnih službenih poteh.
Dr. Romana Jordan Cizelj, slovenska poslanka v
Evropskem parlamentu, članica odbora za energetiko

Energetika.NET že vrsto let predstavlja ključni
informacijski portal na področju energetike v Sloveniji,
v zadnjih letih pa tudi v širši regiji. Razvijal se je v času,
ko energetika še ni imela tako usodno strateškega
pomena. Lahko rečemo, da so ustvarjalci na tem
področju orali ledino. Danes je portal pregleden,
ažuren, objektiven in celovit in mu na mojem
računalniku namenjam vsakodnevno pozornost. Redno
preletim teme in preberem številne intervjuje. Nekateri
dogodki Energetike.NET so se prav tako že dodobra
uveljavili in predstavljajo uspešno nadgradnjo in
sinergijo z osnovno dejavnostjo. Energetiki.NET želim,
da tovrstno uspešno tržno pozicioniranje prenese tudi
na katerega od trgov jugovzhodnih evropskih držav.
Tomaž Orešič, direktor Skupine EFT za centralno in
zahodno Evropo

Pozdravljam prizadevanja Energetike.NET za
ustvarjanje kredibilnih in strokovnih vsebin, ki bralcem
ponujajo potrebno širino, da si lahko ustvarijo lastno
mnenje. Na področju energetike se srečuje stroka,
tehnologija in politika. Energetika.NET poskuša ujeti
debato med njimi, velikokrat pa jo tudi spodbuja.
Dejan Savić, zastopnik za energetsko politiko
in odnose z javnostmi Greenpeace Slovenija
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Širimo
energetsko
odličnost!
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OMREŽENI S
PRIHODNOSTJO.
Z ENERGIJO DO CILJA
Z energijo povezujemo vse konce Slovenije, a razmišljamo čezmejno. Gradimo
omrežja bodočnosti. Skrb zanje je naša naloga. Skrb za prihodnost naša
odgovornost. Uspešnost skupnega sodelovanja je v jasni viziji, ki vodi do cilja –
uresničitve novih izzivov.

www.eles.si

En.odmev 012
Ljubljana Grand hotel Union 7. marec 2012

Tradicionalna strate{ka energetska konferenca:
VRHUNSKO, AKTUALNO, INTERAKTIVNO

PROGRAM
8.00 – 9.00

PRIJAVA UDELE@ENCEV IN JUTRANJA POGOSTITEV

9.00 – 9.30

OTVORITEV IN UVODNI NAGOVORI
OTVORITVENO OMIZJE: Najve~je energetske te`ave VKLJU^EVANJE V PROSTOR in FINANCIRANJE INVESTICIJ
Moderatorka: Vida Petrov~i~, RTV Slovenija

10.30 – 11.00

ODMOR ZA KAVO z nagovorom pokrovitelja odmora

11.00 – 11.30

VABLJENO PREDAVANJE: MEGATRENDI, VPRA[ANJA ENERGETSKE
PRIHODNOSTI in ODGOVORI NANJE
Ale{ Pre{ern, Siemens

11.30 – 12.30

usti vi{ji!
rgetike.NET so pop
*Za naro~nike Ene

OMIZJE 1: KONKUREN^NOST in INOVATIVNOST - pokrovitelj Premogovnik Velenje
Moderatorka: Vida Petrov~i~, RTV Slovenija

12.30 – 13.00

PODELITEV NAGRAD EN.ODMEV 012 ZA ENERGETSKO NAJBOLJ ODMEVNO PODJETJE

13.00 – 14.00

KOSILO z nagovorom pokrovitelja kosila

14.00

VABLJENO PREDAVANJE: ZDRAVO LOKALNO GOSPODARSTVO

14.30

14.30 – 15.30

OMIZJE 2: INTELIGENTNA ENERGETSKA PRIHODNOST - pokrovitelj Elektro Slovenija
Moderator: Mag. Toma` Fatur, Solvera Lynx d.d.

15.30 – 16.00

ODMOR ZA KAVO

16.00 – 16.30

VABLJENO PREDAVANJE: INOVATIVNOST in PRODORNOST z ROKO v ROKI

16.30 – 17.30
17.30 – ...

Pokrovitelji:

OMIZJE 3: VARNA ENERGETSKA OSKRBA
ENERGETSKA ZABAVA – pokrovitelj Siemens

ORGANIZATOR SI PRIDR@UJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA

9.30 – 10.30

*–odstotni
Do 10. 2. 2012 {e 20
vo!
popust na predprija
rov) –
(redna cena 420 ev
ve~ o popustih na
nodmev-012
www.energetika.net/e

Monttel in Energetika.NET
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